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พื้นฐานของส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนคิด  การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาตามหลักการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีต่อ
ตนเอง และสังคม ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตตนเองได้ พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีความสุข 
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GE40002 

 

รายวิชา  วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต    2(1-2-3) 

 (Science  for Quality of Life) 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  การแก้ไขปัญหา
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีจิตวิทยาศาสตร์ น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้และสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ด ารงอยู่อย่างมีความสุข 

 

วัตถุประสงค์ท่ัวไป 

1. สามารถเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาโดย 

  ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมได้  
 3. สามารถตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้า และผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อ 

  คุณภาพชีวิต 
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ฌ 

เนื้อหา 

สัปดาห์ท่ี เนื้อหา เวลา(ชั่วโมง) 

1-2 แนะน ารายวิชา 

บทที่ 1 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับ คุณภาพชีวิต
 สาขาของวิทยาศาสตร์ 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์    
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
           วิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต 

6 

3-5 บทที่ 2 อาหาร 

 อาหารหลัก 5 หมู่ 
 สารอาหาร 
 อาหารฟังก์ชัน 

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
 ข้อมูลโภชนาการ 
 วัตถุเจือปนในอาหาร 
 สารปนเปื้อนในอาหาร 
 อาหารเป็นพิษ 

 การถนอมอาหาร 
 อาหารเพื่อคุณภาพชีวิต 

9 

6-7 บทที่ 3 สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

 สาเหตุของสารเคมีที่ท าให้เกิดอันตราย 

 สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

 ผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน 

 เครื่องส าอางและความสวยความงาม 

 พลาสติก  

6 



ญ 

เนื้อหา (ต่อ) 

สัปดาห์ท่ี เนื้อหา เวลา(ชั่วโมง) 

8-10 บทที่ 4 การส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 

 ประเภทกล้ามเนื้อโครงร่าง 

ความส าคัญในการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย 

 ประเภทของการออกก าลังกาย  
หลักการฝึกหรือก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

T25 

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

นันทนาการ 
ลักษณะกิจกรรมนันทนาการ 
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการ 
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 

9 

11-13 บทที่ 5  พลังงานในชีวิตประจ าวัน 

 รูปแบบพลังงาน 

 แหล่งพลังงาน 

 พลังงานจากถ่านหิน 

 ปิโตรเลียม 

 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกปิโตรเลียม 

 พลังงานนิวเคลียร์ 
 พลังงานแสงอาทิตย์  
  พลังงานลม 

 พลังงานน้ า  

 พลังงานชีวมวล 

 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

 ผลกระทบจากพลังงานประเภทต่างๆ 

 การอนุรักษ์พลังงาน 
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ฎ 

เนื้อหา (ต่อ) 
 

สัปดาห์ท่ี เนื้อหา เวลา(ชั่วโมง) 

14-16 บทที่ 6  ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 นาโนเทคโนโลยี 
 ผลิตภัณฑ์ของนาเทคโนโลยี 
 จีเอ็มโอ 

 ตัวอย่างของ พืช GMOs หรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม 

 เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช 

 ข้อดี หรือ ประโยชน์ ของ GMOs 

 ข้อเสีย หรือ ผลเสีย ของ GMOs 

 ความพร้อมทางเทคโนโลยีของประเทศไทย 

 การโคลนนิ่ง 

 ประโยชน์หรือข้อดีของการโคลนนิ่ง 

 ข้อเสียหรือผลเสียของการโคลนนิ่ง 
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 สอบกลางภาค(บทที่1-3)  

 สอบปลายภาค(บทที่4-6)  

 

 

 



ฏ 

วิธีสอนและกิจกรรม 

 

 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ด าเนินงาน หรือการวิจัย
  เชิงปฏิบัติการ 
 2. ศึกษาแผนภูมิ แผ่นภาพ แผ่นใส แผ่นภาพเลื่อน และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
 3. แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรู้เร็ว

ช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนรู้ช้า 

 4. ร่วมอภิปรายเนื้อหาและท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

 5. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

 6. สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 

 7. แบ่งกลุ่มผู้เรียนสนทนากลุ่ม ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

 8. ศึกษาด้วยตนเองผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสม  

 9. ถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็น 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. Power pointประกอบการสอน 

 2. ต ารา 

 3. เอกสารหลัก 

 4. เว็ปไซต์รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

 5. ข่าว บทความ 

 6. โปรแกรมส าเร็จรูป 

 7. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐ 

การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผล 

 1. คะแนนระหว่างภาคร้อยละ 60  
  สอบกลางภาคร้อยละ 20 

  กิจกรรม ใบงานและจิตพิสัยร้อยละ 40 

 2. สอบปลายภาคร้อยละ 40 

รวมร้อยละ 100 

 

การประเมินผล   ใช้แบบอิงเกณฑ์ดังนี้ 

คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง ค่าระดับคะแนน 

80 – 100 A ดีเยี่ยม 4.0 

75 – 79 B+ ดีมาก 3.5 

70 - 74 B ดี 3.0 

65 – 69 C+ ดีพอใช้ 2.5 

60 – 64 C พอใช้ 2.0 

55 – 59 D+ อ่อน 1.5 

50 – 54 D อ่อนมาก 1.0 

0 – 49 F ตก 0.0 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับ คุณภาพชีวิต 6 ชั่วโมง 
 

หัวข้อเรื่อง 

ความหมายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต 

2. อธิบายถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

3. บอกถึงสาขาและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
4. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
5. สามารถยกตัวอย่างการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในการชีวิตได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. บรรยาย สรุปเนื้อหา  
2. ยกตัวอย่าง 

3. สุ่มซักถามระหว่างการบรรยายเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

4. มอบหมายใบงาน 

5. ท าแบบฝึกหัด 
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สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ใบงาน 

3. Power point 

4. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 

1. การเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา 

2. การส่งใบงาน 

3. การท าแบบฝึกหัด 

4. การตอบค าถามระหว่างการบรรยายและสรุปเนื้อหา 
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บทที่ 1 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับ คุณภาพชีวิต 

 

 ในการด าเนินชีวิตปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งจ าเป็นในแต่ละวัน  ไม่ว่าต้ังแต่ต่ืนนอน
ขึ้นมาในการที่จะต้องดูแลสุขภาพโดยการอาบน้ า  แปรงฟัน  ซึ่งเราต้องทราบว่าต้องท าความสะอาด
ร่างกายเพื่อป้องกันโรคหรือลดปริมาณของเชื้อโรค  ความรู้ดังกล่าวเป็นวิทยาศาสตร์   ส่วนแปรงสีฟัน ก็เป็น
เทคโนโลยีที่เกิดจากวิทยาศาสตร์  ว่าจะใช้วัสดุอะไร  รูปร่างแบบใดเพื่อที่จะเหมาะสมในการท าความ
สะอาดฟันและปลอดภัย  นอกจากนี้การด าเนินชีวิตต่างๆมากมายก็ยังอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อีกด้วย 

 วิทยาศาสตร์ (science) มาจากภาษาลาติน ค าว่า scientia ซึ่งหมายความว่า ความรู้ในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ที่ได้โดยการสังเกตและ
ค้นคว้าจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วจัดเข้าเป็นระเบียบ  วิชาที่ค้นคว้าได้หลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเข้า
เป็นระเบียบ  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 538) ได้ให้ความหมายว่า เทคโนโลยี 
หมายถึง วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรม 

 ดังนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากในการผลิตอาหาร เสื้อผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือการที่จะมีสุขภาพที่ดีต้องมีความรู้เรื่อง
ทางด้านร่างกาย  การปฏิบัติตัว  การส่งเสริมสุขภาพ  นอกจากนี้การที่เราจะพึงพอใจตนเอง  สังคม และ
สิ่งแวดล้อมได้อาจจะต้องอาศัย  ความรู้ทางด้านจิตวิทยา  พฤติกรรมมนุษย์  สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
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สาขาของวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

ฟิสิกส์   ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (theoretical physics)   ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี   (theoretical physics)   ดารา
ศาสตร์ (Astronomy)   ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics)   จักรวาลวิทยา (Cosmology)   พลศาสตร์ 
(Dynamics)  พลศาสตร์ของไหล (Fluid dynamics)  กลศาสตร์ (Mechanics)  นิวเคลียร์ฟิสิกส์ (Nuclear 

physics)                  

  เคมี  เคมีวิเคราะห์ (Analytical chemistry)  เคมีอินทรีย์ (Organic chemistry)  วัสดุศาสตร์
(Materials science)  เคมีอนินทรีย์  (Inorganic chemistry)   เคมีไฟฟ้า  (Electrochemistry)  เคมีความ
ร้อน (Thermochemistry)            

วิทยาศาสตร์โลก  ภูมิมาตรศาสตร์ (Geodesy)  ภูมิศาสตร์ (Geography) ธรณีวิทยา (Geology)   

อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) สมุทรศาสตร์ (Oceanography) ชลธารวิทยา (Limnology)                  

วิทยาแผ่นดินไหว (Seismology)                                                  

ชีววิทยา   กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)   ชีวฟิสิกส์  (Biophysics)    พฤกษศาสตร์  (Botany)    

ชีววิทยาของเซลล์ (Cell biology) วิทยาเซลล์ (Cytology) นิเวศวิทยา (Ecology) กีฏวิทยา  (Entomology)   

วิทยาการระบาด  (Epidemiology)  วิทยาภูมิคุ้มกัน  (Immunology)   สัณฐานวิทยา  (Morphology)        

จุลชีววิทยา (Microbiology)   อณูชีววิทยา (Molecular Biology) สรีรวิทยา (Physiology) อนุกรมวิธาน 

(Taxonomy)  พิษวิทยา (Toxicology)  สัตววิทยา (Zoology)                                                                                              

วิทยาศาสตร์สังคม (Social sciences) มานุษยวิทยา (Anthropology) โบราณคดีวิทยา 

(Archaeology)เศรษฐศาสตร์ (Economics) ภูมิศาสตร์ (Geography) ภาษาศาสตร์ (Linguistics) 

สัณฐานวิทยา (Morphology) ปรัชญา (Philosophy) รัฐศาสตร์ (Political Science) จิตวิทยา 

(Psychology)  

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/theoretical_physics
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/theoretical_physics
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%8F%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_sciences
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Archaeology
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Economics
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistics
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/Morphology
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://en.wikipedia.org/wiki/Political_Science
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology
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วิทยาศาสตร์ประยุกต์                                                                                                                         

 วิศวกรรมศาสตร์(engineer) ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry) สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary 

medicine) แพทยศาสตร์ (Medicine) เกษตรศาสตร์(Agriculture) วิทยาศาสตร์การอาหาร(Food 

Science) 

 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์                                                                                     

 1.  ข้อเท็จจริง (Fact) หมายถึง ความรู้ที่สังเกตได้โดยตรง โดยสามารถทดสอบ ได้ผลเหมือนเดิมทุก
ครั้ง เช่น แมลงสาบมี 6 ขา น้ าแข็งลอยน้ าได้ น้ าเดือดที่ 100 องศาเซลเซียส  ไอน้ ามีแรงดัน      
 2.  ความคิดรวบยอด (Concept)  หมายถึง  ความคิดที่คนเรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยที่ความเข้าใจ
ดังกล่าวจะแตกต่างไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่น คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงาน 

         3.  หลักการ (Principle)  หมายถึง  ความคิดรวบยอดที่ได้รับการทดสอบว่าเป็นจริง  สามารถใช้เป็น
หลักในการอ้างอิง และเป็นที่เข้าใจตรงกัน เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน เป็นสารที่ให้พลังงานแก่
ร่างกาย  แม่เหล็กขั้วชนิดเดียวกันจะผลักกันขั้วต่างกันจะดูดกัน  
 4. กฎ (Law) หมายถึง หลักการที่สามารถเขียนสมการแทนความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ 
เช่น  กฎของโอห์ม  กล่าวว่า “ถ้าอุณหภูมิคงที่แล้ว อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ของปลายทั้งสองของ
ตัวน า และกระแสไฟฟ้าที่ไหลในตัวน านั้นย่อมมีค่าคงที่” เขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ว่า  V = IR  เมื่อ  V แทน
ความต่างศักย์ (โวลต)์,  I แทนกระแสไฟฟ้า (แอมแปร)์,  R แทนความต้านทาน (โอห์ม) 

   5.  ทฤษฎี (Theory) หมายถึง ข้อความที่บรรยายถึงปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง ซึ่งสามารถ
น าไปใช้อธิบายหรือท านายปรากฏการณ์นั้นๆ ได้ เช่น ทฤษฎีเซลล์ กล่าวว่า สิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วย
เซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์ 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Process of Science)                                                                              

       กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการท่ีใช้ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์    
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย   

                        1.  วิธีการทางวิทยาศาสตร์   
                        2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
                        3.  จิตวิทยาศาสตร์   
 

1.  วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)        

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือวิธีการท างานอย่างเป็นระบบในการค้นคว้าหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์
และบุคคลทั่วไป  มีขั้นตอนดังนี้   ระบุปัญหา  ต้ังสมมุติฐาน  ทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลองวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  การต้ังปัญหา หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ แล้วจะท าให้เกิด
ปัญหาหรือค าถามต่างๆ ขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องหาค าตอบต่อไป 

 2. การต้ังสมมุติฐาน เป็นการคาดคะเนค าตอบของปัญหาอย่างมีเหตุผล ซึ่ งอาจถูกต้อง หรือไม่
ถูกต้องก็ได้ โดยจะทราบได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 

 3. การทดลอง  เป็นการตรวจสอบว่าสมมุติฐานที่ต้ังขึ้นนั้นถูกต้องหรือไม่  ในขั้นตอนนี้จะมีการสังเกต
การวัดปริมาณต่างๆ การคิดค านวณ และการจดบันทึกผลการทดลอง  
 4. การสรุปผล เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งเรียกว่า “ผลการทดลอง” มาสรุป เพื่อน าเสนอ
ให้ผู้อื่นเข้าใจ    

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/web_lesson1/method.htm
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/web_lesson1/skill.htm
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/web_lesson1/mind.htm
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2)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific process skills)        

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความช านาญและ ความคล่องแคล่วในการใช้เพื่อแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ตลอดจนหาวิธีการ  เพื่อแก้ปัญหาต่างๆทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นทักษะการคิดของ
นักวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่างๆ ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น 13 ทักษะ  โดยยึดตามแนวของสมาคมอเมริกาเพื่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ (The American Association for the Advancement of Science – AAAS) ซึ่ง
ประกอบด้วย  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นผสม 5 ทักษะ ดังนี้ 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน                                                                                                                          

 1.  ทักษะการสังเกต      

 2.  ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล                                                                                                

 3.  ทักษะการจ าแนกประเภท                                                                                                        

 4.  ทักษะการวัด       

 5.  ทักษะการค านวณ                                                                                                               
 6.  ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล        
 7.  ทักษะการพยากรณ์                                                                                                                          
 8.  ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส และสเปสกับเวลา 

 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม  ได้แก่ 
1. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัว                                                                     
2. ทักษะการต้ังสมมุติฐาน                      

3. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ                                                                                               
4. ทักษะการทดลอง                                                                                                                         

5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป     

 

 

http://www.aaas.org/
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1. ทักษะในการสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง เพื่อหาข้อมูล หรือรายละเอียดของปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยแสดง
ความคิดเห็น ลงไป การสังเกตโดยใช้ตา เช่น ใบไม้มีสีเขียว น้ าแข็งลอยเหนือน้ า น้ าเดือด 100 
องศาเซลเซียส (๐

C) การสังเกตโดยใช้จมูก เช่น  เค้กมีกลิ่นเนย ข้าวมีกลิ่นไหม้  การสังเกตโดยใช้
ลิ้น เช่น น้ าชามีรสขม น้ าตาลมีรสหวาน การสังเกตโดยใช้การสัมผัสทางผิวหนัง เช่น น้ าสัมผัส
แล้วรู้สึกร้อน กระดาษทรายมีผิวที่หยาบ การสังเกตโดยใช้หู เช่น นอกห้องเรียนมีเสียงนกร้อง ใน
ห้องดนตรีมีเสียงกีตาร์ 

 2. ทักษะการวัด คือ การเลือกและการใช้เครื่องมือท าการวัดหาปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นตัว
เลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง โดยมีหน่วยก ากับเสมอ เช่น  

  ความยาว อาจจะวัดในหน่วย มิลลิเมตร (mm)เซนติเมตร (cm) เมตร (m)  
  พื้นที่ อาจวัดในหน่วย ตารางมิลลิเมตร(mm

2) ตารางเซนติเมตร (cm
2)  

  ตารางเมตร (m2)ปริมาตร อาจวัดในหน่วย ลูกบาศก์มิลลิเมตร(mm
3) ลูกบาศก์เซนติเมตร(cm

3) 
ลูกบาศก์เมตร (m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  อุปกรณ์  เครื่องมือและหน่วยที่ใช้ในการวัด 

 
 

มวลกรัม(g), 
มิลลิกรัม(mg) 

 

 
 

ไม้บรรทัด เครื่องชั่ง(ดิจติอล) นาฬิกา กระบอกตวง เทอร์โมมิเตอร ์

ความยาว
เซนตเิมตร(cm), 

มิลลิมตร(mm) 

เวลา      
นาที(min.), 

วินาที(s) 

ปริมาตร 

ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร
(cm

3), 

มิลลิลิตร(ml) 

อุณหภูมิ 

องศาเซลเซียส
(o

C) 
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ระบบเมตริก 

ปริมาณการวัด     หน่วยการวัด (มาตรา) 
วัดความยาว (ระยะ)  10 มิลลิเมตร (mm) =  1 เซนติเมตร (cm) 
    100 เซนติเมตร (cm) =  1 เมตร (m) 
    1,000 เมตร (m) =  1 กิโลเมตร (km) 
วัดพื้นที่    10,000 ตารางเมตร (m2) = 1 เฮกตาร์ (ha) 
วัดปริมาตร   1,000 มิลลิลิตร (ml) = 1 ลิตร (l) 
    100  ลิตร (l)  = 1 เฮกโตลิตร (hl) 
  

วัดมวล    1,000 มิลลิกรัม (mg) =  1 กรัม (g) 
    1,000 กรัม (g)  =  1 กิโลกรัม (kg) 
    1,000 กิโลกรัม (kg) = 1 เมตริกตัน (t) 
วัดอุณหภูมิ   องศาเซลเซียส (O

C) 
ระบบหน่วยเอสไอ 

        การวัด                  หน่วยการวัด  

วัดความยาว (ระยะ)   เมตร (m),เซนติเมตร (cm) 
วัดพื้นที่     ตารางเมตร (m2) ตารางเซนติเมตร (cm

2) 
วัดปริมาตร    ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm

3) ลูกบาศก์เมตร (m3) 
วัดมวล     กิโลกรัม (kg)กรัม (g) 
วัดอุณหภูมิ    เคลวิน (K)        องศาเซลเซียส (๐

C) 
วัดเวลา     วินาที (s)  

ระบบหน่วยเอสไอ (SI) นี้ย่อมาจากค าว่า System International of  Units ซึ่งพัฒนามา
จากระบบเมตริก เป็นระบบสากลที่นานาประเทศตกลงให้ใช้เป็นหน่วยชั่ง ตวง วัดร่วมกัน เพื่อให้
เป็นที่เข้าใจตรงกันในปัจจุบัน 

3. ทักษะการค านวณ คือ ความสามารถในการคิดค านวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาค่าเฉลี่ย 
รวมทั้งการแปลความหมายของจ านวนต่างๆได้อย่างถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว เช่น การค านวณ
ผลรวมของรายรับ รายจ่าย ค านวณเกรดเฉลี่ย  เป็นต้น 
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4. ทักษะการจ าแนกประเภท คือ การแบ่งพวก หรือเรียงล าดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์ โดย
ใช้เกณฑ์ ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การแบ่งพืช
ออกเป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียวใบเลี้ยงคู่ การแบ่งอาหารออกเป็น 5 หมู่   วิตามินแบ่งเป็น 2 ประเภท    
คือ ละลายในน้ าและละลายในไขมัน เป็นต้น 

5. ทักษะในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส และสเปสกับเวลา หมายถึง ความสามารถที่จะหา
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติต่างๆที่เกี่ยวกับสถานที่ รูปทรง ขนาด ทิศทาง และระยะทาง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์มิติต่างๆให้เชื่อมโยงกับเวลา ยกตัวอย่าง  

ความสัมพันธ์ระหว่างมิติ  เช่น การมองวัตถุจากภาพ 3 มิติ ให้เป็นรูป 2 มิติ ที่มองจาก
ด้านบน ด้านข้างได้ การหาเส้นสมมาตรของรูปต่างๆได้  

มิติกับเวลา เช่น การเคลื่อนที่ของเงาเสาธงสามารถเชื่อมโยงกับเวลาได้ 
6. ทักษะการจัดท าและสื่อความหมายข้อมูล เป็นการน าผลการสังเกต การวัด การทดลองจากแหล่ง

ต่าง ๆ โดยการหาความถี่ เรียงล าดับ จัดแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ เพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ความหมาย ของข้อมูลดียิ่งขึ้น โดยอาจเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ วงจร กราฟ 
สมการ และการเขียนบรรยายเช่น การบันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ลงในตารางและแปลผล
การทดลองจากตารางให้อยู่ในรูปของกราฟ 
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ตารางที่  1.1  การจัดท าสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบตาราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
          B 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  1.2  การจัดท าสื่อความหมายข้อมูลของการเจริญเติบโตของพืชในรูปแบบกราฟเส้น 

 

 

 

 

วันที่ การเจริญเติบโตของพืช(mm) 

1 5 

2 10 

3 15 
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5 25 

6 30 
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ความสูง(mm) 

วันท่ี 
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7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล คือ การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากากรสังเกตอย่างมี
เหตุผล โดยอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยการลงความเห็นจากข้อมูลไม่ใช้การเดาสุ่ม 
(guess) เพราะการเดาสุ่มเป็นการคิดแบบไม่มีหลักของเหตุผลหรือขาดหลักฐานมาสนับสนุน ส่วน
การลงความเห็นเป็นการอธิบายเหตุการณ์ที่มีหลักฐานสนับสนุน ซึ่งหลักฐานที่มาสนับสนุนอาจจะ
มาจากความรู้และประสบการณ์เดิมที่เคยพบเห็นมาแล้ว นอกจากนี้การลงความเห็นไม่ใช่การ
พยากรณ์เนื่องจากการลงความเห็นจากข้อมูลไม่บอกเหตุการณ์ในอนาคต เป็นเพียงแต่อธิบาย
ความหมายจากข้อมูลการลงความเห็นข้อมูลจะถูกต้องเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักดังนี้ คือ 

7.1 ความถูกต้องของข้อมูล ถ้าข้อมูลที่เราสังเกตได้มีความคลาดเคลื่อน การลงความเห็น
ก็จะไม่ถูกต้องด้วย 

7.2  จ านวนข้อมูล ถ้าเรามีข้อมูลมากเพียงพอ การลงความเห็นจะต้องถูกมากยิ่งขึ้น 

7.3 ประสบการณ์เดิม การลงความเห็นส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมที่เรา
เคยพบเหตุการณ์นั้น ๆ มาแล้ว ถ้าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นดี ก็จะท าให้การลงความเห็น
ถูกต้องมากขึ้น 

8. ทักษะการพยากรณ์ คือ การสรุปค าตอบล่วงหน้า ก่อนการทดลองโดยอาศัยประสบการณ์           
ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ หลักการ กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้น มาช่วยในการสรุป การพยากรณ์มีสอง
ทาง คือ การพยากรณ์ภายในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่และ การพยากรณ์นอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่ 

9. ทักษะการต้ังสมมติฐาน คือ การคิดหาค าตอบล่วงหน้า ก่อนจะท าการทดสองโดยอาศัยการสังเกต 
ความรู้ ประสบการณ์เดิม เป็นพื้นฐานค าตอบที่คิดล่วงหน้าซึ่งยังไม่ทราบ หรือยังไม่เป็นหลักการ 
กฎ หรือ ทฤษฎีมาก่อน สมมติฐานหรือค าตอบที่คิดไว้ล่วงหน้า มักกล่าวไว้เป็นข้อความ ที่บอก 
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้น กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ต้ังไว้ อาจถูก หรือผิดก็ได้ ซึ่งจะ
ทราบภายหลัง การทดลอง หาค าตอบเพื่อสนับสนุน หรือคัดค้านสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

10. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร การก าหนดตัวแปร เป็นการชี้บ่งตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรที่ต้องการควบคุม  ในสมมติฐานหนึ่ง ๆ การควบคุมตัวแปร เป็นการควบคุมสิ่งอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากตัวแปรต้น ถ้าหากไม่ควบคุมให้เหมือนๆ กัน ก็จะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน
ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เราต้องจัดให้แตกต่างกัน ซึ่งเป็นต้นเหตุ ท าให้เกิดผล ซึ่งเราคาดหวังว่าจะ
แตกต่างกัน ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เราต้องติดตามดู ซึ่งเป็นผลจากการจัดสถานการณ์บางอย่างให้
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แตกต่างกัน  ตัวแปรควบคุม คือ สิ่งที่เราต้องควบคุมจัดให้เหมือนกันเพื่อให้แน่ใจว่า ผลการทดลอง 
เกิดจากตัวแปรต้นเท่านั้น 

11. ทักษะการตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป การตีความหมายข้อมูล คือ การแปรความหมาย 
หรือ การบรรยาย ลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่ การลงข้อสรุป คือ การสรุปความสัมพันธ์
ของข้อมูลทั้งหมด 

12. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ คือ การก าหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่าง ๆ (ที่อยู่
ในสมมติฐานที่ต้องทดลอง) ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตหรือวัดไว้ 

13. ทักษะการทดลองเป็นความช านาญในการจัดกระบวนการปฏิบัติกับตัวแปรต่างๆเพื่อทดสอบ  
            สมมติฐานที่เกิดขึ้น 

การทดลองประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

1. การออกแบบการทดลอง การออกแบบการทดลองจะต้องสัมพันธ์กับสมมติฐานที่ต้องการจะ 

  ตรวจสอบ ในการออกแบบจะต้องก าหนดสิ่งต่อไปนี้ 
      1.1  วิธีทดลอง ต้องระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม และเขียนวิธีการทดลอง 

                 ตามล าดับขั้นตอนปฏิบัติก่อนหลัง 

1.2 วิธีวัดหรือสังเกตการณ์ทดลองรวมถึงระยะเวลาที่ทดลอง 

1.3 ออกแบบบันทึกผลการทดลองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการทดลอง 

1.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

2.  การปฏิบัติการทดลอง ปฏิบัติการทดลองจริงตามที่ก าหนดไว้ในวิธีทดลอง 

3.  การบันทึกผลการทดลอง บันทึกผลการทดลองตามแบบบันทึกที่ได้ออกแบบไว้แล้ว 

 3. จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind) 

 หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
 จิตวิทยาศาสาสตร์ประกอบด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน 
รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ความมีเหตุผล การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
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วิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวิต 

 ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของค าว่า คุณภาพ 
หมายถึง ลักษณะที่ดีเด่นของบุคคลหรือสิ่งของ  ส่วนค าว่า ชีวิต หมายถึง ความเป็นอยู่ ดังนั้น คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ลักษณะความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล  ฮันเตอร์ (Hunter 1992:17-20) กล่าวว่า  คุณภาพชีวิต 
หมายถึง  การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ  ยุพา อุดมศักด์ิ 
(2516: 82) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในด้านสุข ภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่งเป็นค่าเทียบเคียงไม่มีเกณฑ์ตายตัวในแต่ละคน  และแต่ละประเทศ
อาจก าหนดมาตรฐานต่างๆ ตามต้องการ เกณฑ์คุณภาพชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
สภาพการณ์ดังนั้น คุณภาพชีวิต หมายถึง การที่ชีวิตได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางร่างกาย 
จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แล้วท าให้เกิดความพึงพอใจเกิดขึ้น 

ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ  
 

 นิโคลัส เบนเนต (Nicolus Bennet อ้างถึงในหนังสืออุเทศประชากรศึกษา,2519 : 688-689) ได้ 
สรุปถึงลักษณะบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตไว้ดังนี้ 

1. บุคคลนั้นมีสิ่งจ าเป็นพื้นฐานแก่ความต้องการของชีวิต ได้แก่ อาหาร  ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า  
สุขภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมดี 

2. ความพึงพอใจต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง มีความจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 
และมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่พัฒนาแล้วย่อม
มีประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็นอันมาก ทั้งในด้านการผลิต การ
อุตสาหกรรม การเกษตร การแพทย์ และอ่ืนๆ โดยควรค านึงถึงความส าคัญของการสร้างและการใช้
ประโยชน์จากบุคคลที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า
มากขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาประเทศ 

ซึ่งในปัจจุบันมนุษย์ได้น าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้หลายๆ 
ด้าน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และมีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆ 
ที่ท าให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเลเซอร์ 
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ และเทคโนโลยีอวกาศ 
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 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนท าให้คุณภาพชีวิตของบุคคล สังคม และประเทศชาติ
พัฒนายิ่งขึ้น 

1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลโดยรวม ให้ก้าวหน้า และก้าวทันโลก แม้จะอยู่ 
ในโลกไร้พรมแดน ก็มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

2.  การสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  และองค์ความรู้ 
ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ พึ่งตนเองได้ และแก้ปัญหาประเทศได้ 

3.  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ผลิต โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยในการสร้าง           
การพัฒนาสินค้า และบริการแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของ
คนในประเทศให้ดีขึ้น 

4. การศึกษาตลอดชีวิตมีบทบาทส าคัญมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้การศึกษามีความส าคัญมากยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนจากการศึกษาที่เกิดขึ้น
เฉพาะวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีความจ าเป็น ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น อินเตอร์เน็ต ดาวเทียม เป็นต้น 

5.  ด้านอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
อ่ืน ๆ เข้าไปเชื่อมโยงกับ การบริการมากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของสังคม เช่น ธนาคาร สื่อสารมวลชน 
การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ช่วยให้สื่อการเรียนการสอน มีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น 

6. ด้านการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น เช่น การลดมลภาวะ         
ด้วยการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีสะอาด การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น  

7. ด้านการสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญที่ช่วยสนองความต้องการของ
บุคคล และชุมชน ทั้งด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และวิทยาการ ด้วยเครื่องมือ วิธีการที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง 

8.  ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยให้ลดการพึ่งสารเคมี และหันมาพึ่ ง 
สารชีวภาพ และวิธีการทางธรรมชาติมากขึ้น ด้านการเก็บเกี่ยว ต้องใช้เครื่องทุ่นแรง เพื่อช่วยลดความ
เสียหายระหว่างการเก็บเก่ียว และช่วยยืดระยะเวลาการเก็บรักษาให้นานขึ้น  

ในขณะเดียวกันการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล 
ชุมชน และสังคมลดลง ดังนี้ 
 1. การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่าง
สิ้นเปลือง กระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม 
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 2.  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม
การเมือง ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิต  ด้านจิตใจลดต่ าลง  เพราะมุ่งแต่ผลประโยชน์ส่วนตน  เช่น  การใช้อาวุธ
ท่ีทันสมัยท าลายล้างมนุษย์ด้วยกันเอง  การโจรกรรมข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น  

 3. ความหมกมุ่นกับเทคโนโลยีเกินพอดี ท าให้คนเราเหินห่างจากธรรมชาติ เช่น เด็กติดเล่นเกม จน
ไม่สนใจพ่อแม่ การท างานโดยอาศัยเทคโนโลยี หรือเครื่องผ่อนแรง จนไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกของผู้ร่วมงาน 
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันน้อยลง       

 4.  การใช้ชีวิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป โดยมุ่งหวังแต่สิ่งอ านวยความสะดวก ท าให้สูญเสีย
ศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และเกิดความเคยชิน ส่งผลให้มนุษย์ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี 
 

สรุป 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นสิ่งที่สามารถส่งเสริมหรือท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้  ซึ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มาจากกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้  นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิต ไปสู่การกินดีอยู่ดีของประชากรโดยส่วนรวมนั้น คือ การมีฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เข้มแข็ง มีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม  
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ค ำถำมท้ำยบทที่ 1 
 

 1.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความหมายท่ีแตกต่างกันอย่างไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณภาพชีวิต 

 _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  2. ในการหาความรู้จากภาพต้องใช้ทักษะในการหาความรู้อย่างไร 
                                                             
                                                             ____________________________________________     

                                                             ____________________________________________                                                                                                                        
                                                             ____________________________________________     

                                                             ____________________________________________   

                                                             ____________________________________________                                                                                                          
                                                             ____________________________________________     

                                                             ____________________________________________     

                                                             ____________________________________________     

                                                             ____________________________________________                                                                                                                        
                                                             ____________________________________________     

                                                             ____________________________________________ 

     

  

 3. รอบตัวเรามีอะไรบ้างที่เป็นวิยาศาสตร์และอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยี 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



20 

 ก.  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านฟิสิกส์  ข. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านเคมี 
ค.  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านชีววิทยา   ง. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านสังคม 

จ.  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้านวิทยาศาสตร์โลก 

4.  จากตัวเลือกด้านบนจงจับคู่ค าถามดังต่อไปนี้ 
  4.1  ภาษาศาสตร์______________  4.2  อุตุนิยมวิทยา______________   

4.3  จุลชีววิทยา ______________  4.4  วัสดุศาสตร์______________  

4.5  ดาราศาสตร์______________  4.6  วิทยาศาสตร์การอาหาร______________ 

 

5.  หากเราได้พันธุ์ข้าวมา 3 พันธุ์ อยากทราบว่าพันธุ์ใดเหมาะสมกับนาข้าวของเราจะต้องใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไร 
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 6. จงยกตัวอย่างการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในการชีวิตประจ าวัน 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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เอกสารอ้างอิงบทท่ี 1 

 

ยุพา  อุดมศักด์ิ. (2516). ประชากรศึกษากับคุณภาพชีวิต ใน รายงานการสัมมนาประชากรศึกษากับ 

          การปรับปรุงคุณภาพชีวิต,กทม. 
ราชบัณฑิตยสถาน.(2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.กรุงเทพ:  

            นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 
วิภาพร  มาพบสุข. (มปป.). การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม.กทม.:ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
Hunter,S.,(1992). Adult Day Care:Promoting Quality of Life for the Flderly. Journal of       

            Gerontological Nursing,18,17-21. 



21 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

อาหาร  9  ชั่วโมง 
 

หัวข้อเรื่อง 
 

อาหาร 5 หมู่ 
สารอาหาร 
อาหารฟังก์ชัน 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ข้อมูลโภชนาการ 
วัตถุเจือปนในอาหาร 
สารปนเปื้อนในอาหาร 
อาหารเป็นพิษ 

การถนอมอาหาร 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

1. อธิบายความหมายของอาหาร สารอาหาร อาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
2. สามารถแบ่งประเภทของอาหาร 5 หมู่ และสารอาหารได้ 
3. สามารถอธิบายข้อมูลโภชนาการ 
4. ยกตัวอย่างวัตถุเจือปนในอาหาร สารปนเป้ือนในอาหารได้ 
5. สามารถบอกสาเหตุของอาหารเป็นพิษและยกตัวอย่างได้ 

6. อธิบายหลักการถนอมอาหารวิธีต่างๆ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยาย สรุปเนื้อหา  
2. ยกตัวอย่าง 
3. สุ่มซักถามระหว่างการบรรยายเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

4. มอบหมายใบงาน 

5. ท าแบบฝึกหัด 
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6. ค้นคว้าด้วยตนเอง 

7. รายงานหน้าชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ใบงาน 

3. Power point 

4. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 

1. การเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา 

2. การส่งใบงาน 

3. การท าแบบฝึกหัด 

4. การตอบค าถามระหว่างการบรรยายและสรุปเนื้อหา 

5. รายงานหน้าชั้นเรียน 
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บทที่ 2 

อาหาร 

 อาหารคือสิ่งจําเป็นตํอการดํารงชีวิตที่รํางกายขาดไมํได๎ ซึ่งเราต๎องรับประทานอาหารทุกวัน โดยหาก
รํางกายได๎รับอาหารที่ไมํจําเป็นหรือได๎รับไมํเพียงพอ รวมทั้งอาหารที่ไมํปลอดภัย  อาจจะทําให๎รํางกาย
ผิดปกติหรือเกิดโรคได๎  ดังนั้น  เราควรรู๎จักการบริโภคอาหารที่มีประโยชน๑ตํอรํางกายไมํวําจะเป็น           
การรับประทานอาหารให๎ครบ 5 หมูํ  เพื่อให๎ได๎รับสารอาหารครบทุกชนิด และรู๎จักรับประทานอาหารท่ีไมํ
ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารเคมีที่อันตราย  รวมทั้งหลักในการเลือกซื้ออาหาร  โดยการอํานข๎อมูลโภชนาการ
เพื่อทําให๎รํางกายเกิดสุขภาพที่ดี 
 

อาหารหลัก 5 หมู่ 
 

 อาหารท่ีรํางกายบริโภคเพื่อการดํารงชีวิตและมีประโยชน๑ตํอรํางกาย แบํงออกเป็น อาหารหลัก 5 หมูํ 
เพื่อทําให๎ทราบวําในแตํละมื้อรํางกายได๎รับสารอาหารที่ครบและปริมาณที่เพียงพอตํอรํางกาย  โดยแบํงได๎
ดังนี้ 
  

 อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อนมไข่ และถั่วต่าง ๆ 

 

 หมูํที่ 1 เนื้อสัตว๑ ไขํ นม และถั่วตําง ๆ อาหารหมูํนี้สํวนใหญํจะให๎โปรตีนประโยชน๑ที่สําคัญคือ ทําให๎
รํางกายเจริญเติบโต ทําให๎รํางกายแข็งแรงมีภูมิต๎านทานโรค นอกจากนี้ยังชํวยซํอมแซมสํวนตําง ๆ  ของ
รํางกายที่สึกหรอ  อาหารหมูํนี้จะถูกนําไปสร๎างกระดูก กล๎ามเนื้อ เลือด เม็ดเลือด ผิงหนังน้ํายํอย ฮอร๑โมน 
ตลอดจนภูมิต๎านทานเชื้อโรคตํางๆจึงถือได๎วําอาหารหมูํนี้เป็นอาหารหลักที่สําคัญในการสร๎างโครงสร๎าง
ของรํางกายในการเจริญเติบโต และทําให๎อวัยวะตําง ๆ ในรํางกายทํางานได๎เป็นปกติอาหารที่สําคัญของ
หมูํนี้ ได๎แกํ เนื้อสัตว๑  น้ํานม  ไขํ รวมทั้งถัว่เมล็ดแห๎งตํางๆ 

 

 อาหารหมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้้าตาล เผือก มัน 

 

 หมูํที่ 2 ข๎าว แป้ง น้ําตาล เผือก มัน จะให๎สารอาหารประเภทคาร๑โบไฮเดรตซึ่งจะให๎พลังงานแกํ
รํางกาย ทําให๎รํางกายสามารถทํางานได๎และยังให๎ความอบอํุนแกํรํางกายอีกด๎วยพลังงานที่ ได๎จากหมูํนี้
สํวนใหญํจะใช๎ให๎หมดไปวันตํอวัน เชํน ใช๎ในการเดินทํางาน การออกกําลังกายตําง ๆแตํถ๎ากินอาหารหมูํนี้
มากจนเกินความต๎องการของรํางกายก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน และทําให๎เกิดโรคอาหารที่สําคัญของหมูํ
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น้ี ได๎แกํ  ข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากแป้ง เชํน ก๐วยเต๋ียวรวมทั้งเผือก มันตําง ๆ น้ําตาลที่ทํามาจาก
อ๎อยและมาจากน้ําตาลมะพร๎าว 

 อาหารหมู่ที่ 3 ไขมันและน้้ามัน 

         หมูํที่ 3 ไขมันและน้ํามัน จะให๎สารอาหารประเภทไขมันมาก จะให๎พลังงานแกํรํางกายทําให๎รํางกาย
เจริญเติบโตรํางกายจะสะสมพลังงานที่ได๎จากหมูํนี้ไว๎ใต๎ผิวหนังตามสํวนตําง ๆ ของรํางกาย เชํน บริเวณ
สะโพก ต๎นขา เป็นต๎นไขมันที่สะสมไว๎เหลํานี้จะให๎ความอบอํุนแกํรํางกายและให๎พลังงานที่สะสมไว๎ใช๎ใน
เวลาที่จําเป็นระยะยาวอาหารที่สําคัญ ได๎แกํไขมันจากสัตว๑ เชํน น้ํามันหมู ไขมันที่ได๎จากพืช เชํน กะทิ
มะพร๎าวน้ํามันรํา น้ํานมถั่วเหลือง น้ํามันปาล๑ม เป็นต๎นนอกจากนั้นจะมีไขมันที่แทรกอยูํในเนื้อสัตว๑
ตํางๆ ด๎วย 

 อาหารหมู่ที่ 4 ผักต่าง ๆ 

      หมูํที่ 4 อาหารหมูํนี้จะให๎วิตามินและเกลือแรํแกํรํางกายชํวยเสริมสร๎างทําให๎รํางกายแข็งแรง มีแรง
ต๎านทานเชื้อโรคและชํวยให๎อวัยวะตําง ๆ ทํางานได๎อยํางเป็นปกติอาหารที่สําคัญของหมูํนี้ คือผักตําง ๆ 
เชํน ตําลึง ผักบุ๎ง ผักกาดและผักใบเขียวอ่ืน ๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงพืชผักอ่ืน ๆ เชํน มะเขือ ฟักทอง 
ถั่วฝักยาว เป็นต๎น  นอกจากนั้นอาหารหมูํนี้จะมีกากอาหารที่ถูกขับถํายออกมาเป็นอุจจาระทําให๎ลําไส๎
ทํางานเป็นปกติ 

 อาหารหมู่ที่ 5 ผลไม้ต่าง ๆ 

 หมูํที่ 5 ผลไม๎ตําง ๆ จะให๎วิตามินและเกลือแรํ ชํวยทําให๎รํางกายแข็งแรง มีแรงต๎านทานโรค และมี
กากอาหารชํวยทําให๎การขับถํายของลําไส๎เป็นปกติอาหารที่สําคัญ ได๎แกํ ผลไม๎ตําง ๆ เชํน กล๎วย มะละกอ 
ส๎ม มังคุด ลําไย เป็นต๎น 

สารอาหาร  

 ตามหลักโภชนาการ สามารถแบํงได๎เป็น 5 ประเภท คือ 

 1.  คาร๑โบไฮเดรต 2.  โปรตีน 

 3.  ไขมัน 4.  เกลือแรํ 
 5.  วิตามิน 
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การแบํงสารอาหารโดยใช๎เกณฑ๑การให๎พลังงานของสารอาหาร จะแบํงได๎เป็น 2 กลุํมใหญํ คือ 

 กลุํมสารอาหารที่ให๎พลังงาน ได๎แกํ คาร๑โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

 กลุํมสารอาหารที่ไมํให๎พลังงาน ได๎แกํ เกลือแรํ และวิตามินตํางๆ 

 

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) 

 

 คาร๑โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให๎พลังงานและความร๎อน เชํนเดียวกับโปรตีน และไขมัน โดย 
คาร๑โบไฮเดรต 1 กรัม ให๎พลังงาน 4 แคลอรี (calorie) หนํวยยํอยที่เล็กที่สุดของคาร๑โบไฮเดรต คือน้ําตาล
โมเลกุลเด่ียว (monosaccharide) ซึ่งเชื่อมตํอกัน ด๎วยพันธะไกลโคไซด๑ (glycosidic linkage) ทําให๎
โมเลกุลใหญํขึ้น เกิดเป็นคาร๑โบไฮเดรตที่หลากหลายชนิด ได๎แกํ   
 

 คาร๑โบไฮเดรตแบํงออกเป็น ๓ ประเภท 

 ๑.  โมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) เป็นคาร๑โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด  เมื่อกินแล๎วจะดูด
ซึมจากลําไส๎ได๎เลยไมํต๎องผํานการยํอย ตัวอยํางของน้ําตาลประเภทนี้ได๎แกํ กลูโคส (glucose)และฟรักโทส 
(fructose) ทั้งกลูโคสและฟรักโทสเป็นน้ําตาลที่พบได๎ในผัก ผลไม๎และน้ําผึ้ง น้ําตาลสํวนใหญํที่พบในเลือด 

คือ กลูโคสซึ่งเป็นตัวให๎กําลังงานที่สําคัญ 

  ๒.  ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) เป็นคาร๑โบไฮเดรตที่ประกอบด๎วยโมโนแซ็กคาไรด๑  2 ตัวมา
รวมกันอยูํเมื่อกินไดแซ็กคาไรด๑เข๎าไปน้ํายํอยในลําไส๎เล็กจะยํอยออกเป็นโมโนแซ็กคาไรด๑กํอนรํางกายจึง
สามารถนําไปใช๎เป็นประโยชน๑ได๎  ไดแซ็กคาไรด๑ที่สําคัญทางด๎านอาหาร  คือ แล็กโทส lactose) และ 
ซูโครส (sucrose) แล็กโทสเป็นน้ําตาลที่พบในน้ํานม แตํละโมเลกุลประกอบด๎วยกลูโคส  และกาแล็กโทส 

(galactose) สํวนน้ําตาลทรายหรือซูโครสนั้นพบอยูํในอ๎อยและหัวบีต แตํละโมเลกุล ประกอบด๎วย กลูโคส  
และฟรักโทส 

  ๓.  พอลีแซ็กคาไรด์  (polysaccharide) เป็นคาร๑โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลใหญํ  และมีสูตร
โครงสร๎างซับซ๎อน  ประกอบด๎วยโมโนแซ็กคาไรด๑จํานวนมากมารวมตัวกันอยูํ   พอลีแซ็กคาไรด๑ที่สําคัญทาง
อาหาร  ได๎แกํ ไกลโคเจน (glycogen) แป้ง (starch) และเซลลูโลส (cellulose) ไกลโคเจนพบในอาหารพวก
เนื้อสัตว๑และเครื่องในสัตว๑สํวนแป้งและเซลลูโลสพบในพืชแม๎วําไกลโคเจน แป้งและเซลลูโลสประกอบด๎วย
กลูโคสเหมือนกันแตํลักษณะการเรียงตัวของกลูโคสตํางกันทําให๎ลักษณะสูตรโครงสร๎างตํางกันไปเฉพาะ
ไกลโคเจนและแป้งเทํานั้นที่น้ํายํอยในลําไส๎สามารถยํอยได๎ 
 น้ําตาลประเภทโมโนแซ็กคาไรด๑และไดแซ็กคาไรด๑เป็นน้ําตาลที่มีรสหวานแตํมีรสหวานไมํเทํากัน
น้ําตาลฟรักโทส  กลูโคสและแล็กโทสมีความหวานเป็นร๎อยละ 110, 61 และ 16 ของน้ําตาลทราย
ตามลําดับ 
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 คาร๑โบไฮเดรตบางชนิดเชื่อมตํอกันด๎วยพันธะไกลโคไซด๑ ที่รํางกายไมํสามารถยํอยได๎ จะเป็น
สารอาหารท่ีไมํให๎พลังงาน เชํน เซลลูโลส (cellulose) 

หน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต 

 

 คาร๑โบไฮเดรตมีบทบาทสําคัญตํอรํางกายดังนี้  
 1.  ให๎กําลังงาน  1  กรัมของคาร๑โบไฮเดรตให๎ 4 กิโลแคลอรีคาร๑โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่ให๎กําลัง
งานไมํต่ํากวําร๎อยละ 50 ของแคลอรีท้ังหมดที่ได๎รับในแตํละวัน  ชาวไทยในชนบทบางแหํงได๎กําลังงานจาก
คาร๑โบไฮเดรตถึงร๎อยละ 80 

 2.  สงวนคุณคําของโปรตีนไว๎ไมํให๎เผาผลาญเป็นกําลังงาน  ถ๎าได๎กําลังงานจากคาร๑โบไฮเดรต
เพียงพอ 

 3.  จําเป็นตํอการเผาผลาญไขมันในรํางกายให๎เป็นไปตามปกติถ๎าหากรํางกายได๎คาร๑โบไฮเดรตไมํ
พอจะเผาผลาญไขมันเป็นกําลังงานมากขึ้นเกิดสารประเภทคีโทน (ketone bodies) ซึ่งกํอให๎เกิดอันตราย
ตํอรํางกายได๎ 

 4.  กรดกลูคูโรนิก  (glucuronic acid) ซึ่งเป็นสารอนุพันธุ๑ของกลูโคสทําหน๎าที่เปลี่ยนสารพิษที่เข๎าสูํ
รํางกายเมื่อผํานไปที่ตับ ให๎มีพิษลดลงและอยูํในสภาพที่ขับถํายออกได๎ 
 5. การทํางานของสมองต๎องพึ่งกลูโคสเป็นตัวให๎กําลังงานที่สําคัญ 

 6.  อาหารคาร๑โบไฮเดรตพวกธัญพืช เป็นแหลํงให๎โปรตีน วิตามิน และเกลือแรํด๎วย 

 

โปรตีน (protein) 

 

 โปรตีน เป็นสารอาหารที่มีในรํางกายมากเป็นที่สองรองจากน้ํา เป็นสารอาหารที่ให๎พลังงานและ
ความร๎อน เชํนเดียวกับคาร๑โบไฮเดรตและไขมัน โดย โปรตีน 1 กรัม ให๎พลังงาน 4 แคลอรี (calorie) หนํวย
ยํอยที่เล็กที่สุดของโปรตีน คือกรด อะมิโน (amino acid) แบํงเป็น กรดแอมิโนที่จําเป็นตํอรํางกาย 
(essential amino acid) และกรดแอมิโนที่ไมํจําเป็นตํอรํางกาย (non essential amino acid) 

 1.  กรดอะมิโนจําเป็นเป็นกรดอะมิโนที่รํางกายสร๎างไมํได๎  ต๎องได๎จากอาหารที่กินเข๎าไปเทํานั้น
กรดอะมิโนที่อยูํในกลุํมนี้มีอยูํ ๙ ตัว คือ ฮิสติดีน (histidine) ไอโซลิวซีน (isoleucine) ลิวซีน (leucine)     
ไลซีน  ( lysine)  เมไทโอนีน ( methionine)  เฟนิลอะลานีน  (phenylalanine)  ทรี โอนีน  ( threonine)           
ทริปโตเฟน (tryptophan) และวาลีน (valine) 
 2.  กรดอะมิโนไมํจําเป็นเป็นกรดอะมิโนท่ีนอกจากได๎จากอาหารแล๎ว รํางกายยังสามารถสร๎างได๎ เชํน 
อะลานีน (alanine) อาร๑จินีน (arginine)  ซีสเตอีน (cysteine) โปรลีน (proline) และไทโรซีน (tyrosine) 
เป็นต๎น 
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 เมื่อโปรตีนเข๎าสูํลําไส๎ น้ํายํอยจากตับอํอนและลําไส๎จะยํอยโปรตีนจนเป็นกรดอะมิโนซึ่งดูดซึมเข๎าสูํ
รํางกาย รํางกายนําเอากรดอะมิโนเหลํานี้ไปสร๎างเป็นโปรตีนมากมายหลายชนิด โปรตีนแตํละชนิดมี
สํวนประกอบและการเรียงตัวของกรดอะมิโนแตกตํางกันไป 

 

หน้าที่ของโปรตีน 

 โปรตีนมีบทบาทสําคัญตํอรํางกายอยูํ 6 ประการ คือ 

1. เป็นสารอาหารท่ีจําเป็นตํอการเจริญเติบโตไขมันและคาร๑โบไฮเดรตไมํสามารถทดแทนโปรตีนได๎ 

เพราะไมํมีไนโตรเจนเป็นองค๑ประกอบ 

 2.  เมื่อเติบโตขึ้น รํางกายยังต๎องการโปรตีนเพื่อนําไปซํอมแซมเนื้อเยื่อตํางๆที่สึกหรอไปทุกวัน  

 3.  ชํวยรักษาดุลน้ํา โปรตีนที่มีอยูํในเซลล๑และหลอดเลือดชํวยรักษาปริมาณน้ําในเซลล๑   และหลอด
เลือดให๎อยูํในเกณฑ๑ที่พอเหมาะถ๎ารํางกายขาดโปรตีน น้ําจะเล็ดลอดออกจากเซลล๑และหลอดเลือดเกิด
อาการบวม 

 4.  กรดอะมิโนสํวนหนึ่งถูกนําไปสร๎างเป็นฮอร๑โมน เอนไซม๑ สารภูมิค๎ุมกันและโปรตีนชนิดตํางๆ ซึ่ง
แตํละตัวมีหน๎าที่แตกตํางกันไปและมีสํวนทําให๎ปฏิกิริยาตํางๆ ในรํางกายดําเนินตํอไปได๎ตามปกติ 

 5.  รักษาดุลกรด-ดํางของรํางกาย เนื่องจากกรดอะมิโนมีหนํวยคาร๑บอกซีล (carboxyl) ซึ่งมีฤทธิ์เป็น
กรด และหนํวยอะมิโนมีฤทธิ์เป็นดํางโปรตีนจึงมีสมบัติรักษาดุลกรด-ดํางซึ่งมีความสําคัญตํอปฏิกิริยาตํางๆ
ภายในรํางกาย 

 6.  ให๎กําลังงาน โปรตีน 1 กรัมให๎กําลังงาน 4 กิโลแคลอรี อยํางไรก็ตามถ๎ารํางกายได๎กําลังงานจาก
คาร๑โบไฮเดรตและไขมันเพียงพอจะสงวนโปรตีนไว๎ใช๎ในหน๎าที่อ่ืน 

 

ไขมัน (fat) 

 ไขมัน หมายถึงสารอินทรีย๑กลุํมหนึ่งที่ไมํสามารถละลายได๎ในน้ํา  แตํละลายได๎ดีในน้ํามันและไขมัน
ด๎วยกัน  ตัวอยํางของไขมันที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพของคน  คือ ไตรกลีเซอไรด๑ (triglyceride) และคอเลสเทอ
รอล สํวนใหญํของไขมันที่อยูํในอาหาร คือไตรกลีเซอไรด๑ ดังนั้น เมื่อพูดถึงไขมันเฉยๆ  จึงหมายถึงไตรกลี
เซอไรด๑  แตํละโมเลกุลของไตรกลีเซอไรด๑ ประกอบด๎วย กลีเซอรอล (glycerol) และกรดไขมัน  (fatty  acid) 

โดยกลีเซอรอลทําหน๎าที่เป็นแกนให๎กรดไขมัน  3  ตัวมาเกาะอยํู  กรดไขมันทั้ง 3  ชนิดอาจเป็นชนิดเดียวกัน
หรือตํางชนิดก็ได ๎ไตร-กลีเซอไรด๑ที่สกัดจากสัตว๑มีลักษณะแข็งเมื่อทิ้งไว๎ที่อุณหภูมิห๎อง สํวนไตรกลีเซอไรด๑ที่
สกัดจากเมล็ดพืชผลไม๎เปลือกแข็งและปลามีลักษณะเป็นน้ํามัน 
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กรดไขมัน 

 เป็นสารที่ประกอบด๎วยธาตุคาร๑บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน กรดไขมันแบํงเป็น ๒ ประเภท คือ  
 1. กรดไขมันไมํจําเป็นเป็นกรดไขมันที่นอกจากได๎จากอาหารแล๎ว รํางกายยังสามารถสังเคราะห๑ได๎
ด๎วย เชํน กรดสเตียริก (stearic acid) กรดโอเลอิก (oleic acid) 
 2. กรดไขมันจําเป็น  เป็นกรดไขมันที่รํางกายสังเคราะห๑เองไมํได๎ ต๎องได๎จากอาหารที่กินเข๎าไป  มีอยูํ 
3 ตัวคือ กรดไลโนเลอิก ( linoleic acid) กรดไลโนเลนิก  (linolenic acid) และกรดอะแรคิโดนิก 
(arachidonic acid) กรดไลโนเลอิกเป็นกรดไขมันจําเป็นที่พบมากที่สุดในอาหารสํวนกรดอะแรคิโดนิกนอก
จากได๎จากอาหารแล๎ว รํางกายยังสร๎างได๎จากกรดไลโนเลอิก 

 

หน้าที่ของไขมัน 

          ไขมันมีความสําคัญในด๎านโภชนาการหลายประการ นับต้ังแตํเป็นตัวให๎กําลังงาน ไขมัน 1กรัม ให๎
กําลังงาน 9 กิโลแคลอรีให๎กรดไขมันจําเป็นชํวยในการดูดซึมของวิตามินเอ ดี อี และเครสชาติของอาหารจะ
ถูกปากต๎องมีไขมันในขนาดพอเหมาะและชํวยทําให๎อ่ิมท๎องนานนอกจากนี้รํางกายยังเก็บสะสมไขมันไว๎
สําหรับให๎กําลังงานเมื่อมีความต๎องการ 

เกลือแร่ (Dietary mineral) 

 เกลือแรํ  มีบทบาทและหน๎าที่สําคัญในรํางกายหลายอยํางโดยเฉพาะอยํางยิ่งทําหน๎าที่เป็น
โครงสร๎างของรํางกาย เป็นองค๑ประกอบของ เซลล๑เนื้อเยื่อและเส๎นประสาทเป็นองค๑ประกอบของเอนไซม๑ 
ฮอร๑โมน และวิตามิน นอกจากนี้ เกลือแรํยังทําหน๎าที่ควบคุมการทํางานของกล๎ามเนื้อในทุกอวัยวะ จาก
ความสําคัญและหน๎าที่ ดังกลําวนั้น จะเห็นวํา เกลือแรํเป็นสารอาหารที่มีความสําคัญยิ่งตํอรํางกาย ซึ่ง
รํางกายต๎องได๎ รับเพียงพอ รํางกายจึงจะเจริญเติบโตได๎อยํางเต็มที่และแข็งแรง อาหารทั่วไปที่เป็นแหลํง
ของเกลือแรํทั้งชนิดหลักและชนิดปริมาณน๎อยแตกตํางกันออกไปแล๎วแตํชนิดของอาหาร ตัวอยําง เกลือแรํ
ที่มีความสําคัญตํอรํางกายประกอบด๎วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไอโอดีน เหล็ก แมกนีเซียม สังกะสี ทองแดง 
และโพแทสเซียม 

 เกลือแรเํป็นกลุํมของสารอนินทรีย๑ท่ีรํางกายขาดไมํได๎ มีการแบํงเกลือแรํที่คนต๎องการออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

 1. เกลือแรํท่ีคนต๎องการในขนาดมากกวําวันละ 100 มิลลิกรัม ได๎แกํ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม 
โพแทสเซียม คลอรีน แมกนีเซียม และกํามะถัน  
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 2. เกลือแรํท่ีคนต๎องการในขนาดวันละ 2 – 3 มิลลิกรัม ได๎แกํ เหล็ก ทองแดงโคบอลต๑ สังกะสี 
แมงกานีส ไอโอดีน โมลิบดีนัม ชีลีเนียมฟลูออรีนและโครเมียม                                                    

หน้าที่ของเกลือแร่ 

 รํางกายมีเกลือแรํเป็นสํวนประกอบอยูํประมาณร๎อยละ4ของน้ําหนักตัวเกลือแรํแตํละชนิดมีหน๎าที่
เฉพาะของตัวเอง อยํางไรก็ตามหน๎าที่โดยทั่วไปของเกลือแรํมีอยูํ 5 ประการ คือ 

 1. เป็นสํวนประกอบของเนื้อเยื่อ เชํน แคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียมเป็นสํวนประกอบสําคัญ
ของกระดูกและฟัน ทําให๎กระดูกและฟันมีลักษณะแข็ง 

 2.  เป็นสํวนประกอบของโปรตีน ฮอร๑โมนและเอนไซม๑ เชํนเหล็กเป็นสํวนประกอบของโปรตีนชนิด
หนึ่ง เรียกวํา เฮโมโกลบิน (hemoglobin) ซึ่งจําเป็นตํอการขนถํายออกซิเจนแกํเนื้อเยื่อตํางๆ ทองแดง    
เป็นสํวนประกอบของเอนไซม๑ซึ่งจําเป็นตํอการหายใจของเซลล๑ไอโอดีนเป็นสํวนประกอบของฮอร๑โมน     
ไทรอกซีนซึ่งจําเป็นตํอการทํางานของรํางกาย ถ๎าหากรํางกายขาดเกลื อแรํเหลํานี้จะมีผลกระทบตํอ       
การทํางานของโปรตีน ฮอร๑โมน  และเอนไซม๑ที่มีเกลือแรํเป็นองค๑ประกอบ 

 3.  ควบคุมความเป็นกรด-ดํางของรํางกาย โซเดียม โพแทสเซียม คลอรีนและฟอสฟอรัส  ทําหน๎าที่
สําคัญในการควบคุมความเป็นกรด-ดํางของรํางกายเพื่อให๎มีชีวิตอยูํได๎ 

 4. ควบคุมดุลน้ํา โซเดียม  และโพแทสเซียมมีสํวนชํวยในการควบคุมความสมดุลของน้ําภายในและ
ภายนอกเซลล๑ 
 5.  เรํงปฏิกิริยา ปฏิกิริยาหลายชนิดในรํางกายจะดําเนินไปได๎ต๎องมีเกลือแรํเป็นตัวเรํง  เชํน 
แมกนีเซียมเป็นตัวเรํงปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการเผาผลาญกลูโคสให๎เกิดกําลังงาน 

 

 อาหารที่ให๎เกลือแรํต๎นตอสําคัญของเกลือแรํชนิดตํางๆ นั้น มีอยูํในอาหารที่ให๎โปรตีน เชํนเนื้อสัตว๑ 
นม ถั่วเมล็ดแห๎งผักและผลไม๎ก็ให๎เกลือแรํบางชนิดด๎วย เชํนโพแทสเซียม   แมกนีเซียมสํวนโซเดียมและ
คลอรีนน้ันรํางกายได๎จากเกลือที่ใช๎ปรุงอาหาร 

วิตามิน(vitamin) 

 เป็นกลุํมของสารอินทรีย๑ ซึ่งรํางกายต๎องการจํานวนน๎อยเพื่อทําให๎ปฏิกิริยาตํางๆ ในรํางกายเป็นไป
ตามปกติรํางกายไมํสามารถสร๎างวิตามินได๎ หรือสร๎างได๎ก็ไมํเพียงพอแกํความต๎องการโดยอาศัยสมบัติการ
ละลายตัวของวิตามิน ทําให๎มีการแบํงวิตามินเป็น 2 พวก คือวิตามินที่ละลายในไขมัน และวิตามินที่ละลาย
ในน้ํา 
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วิตามินท่ีละลายตัวในไขมัน 

          วิตามินในกลุํมนี้มี 4 ตัว คือ เอ ดี อี และเคการดูดซึมของวิตามินกลุํมนี้ต๎องอาศัยไขมันในอาหารมี
หน๎าที่ทางชีวเคมีเกี่ยวข๎องกับการสังเคราะห๑โปรตีนบางชนิดในรํางกาย 

 วิตามินเอ  มีชื่อทางเคมีวํา  เรทินอล (retinol) มีหน๎าที่เกี่ยวกับการมองเห็น  โดยเฉพาะในที่ทีมีแสง
สวํางน๎อยการเจริญเติบโต และสืบพันธุ๑ อาหารที่ให๎เรทินอลมากเป็นผลิตผลจากสัตว๑ได๎แกํ น้ํานม ไขํแดง 
ตับน้ํามันตับปลา พืชไมํมีเรตินอล แตํมีแคโรทีน (carotene)ซึ่งเปลี่ยนเป็นเรตินอลในรํางกายได๎ การกิน
ผลไม๎ ผักใบเขียว และผักเหลืองที่ให๎แคโรทีนมาก เชํน มะละกอสุก มะมํวงสุก ผักบุ๎ง ตําลึง ในขนาด
พอเหมาะจึงมีประโยชน๑และป้องกันการขาดวิตามินเอได๎ 

 วิตามินดี มีมากในน้ํามันตับปลาในผิวหนังคนมีสารที่เรียกวํา 7-ดีไฮโดรคอเลสเทอรอลซึ่งเมื่อถูก
แสงอัลตราไวโอเลตจะเปลี่ยนเป็นวิตามินดีได๎เมื่อวิตามินดีเข๎าสูํรํางกายแล๎วจะถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับและไต
เป็นสารที่มีฤทธิ์ชํวยในการดูดซึมแคลเซียมจากลําไส๎และการใช๎แคลเซียมในการสร๎างกระดูกการขาด
วิตามินดีจะทําให๎เกิดโรคกระดูกอํอน 

 วิตามินอี มีหน๎าที่เกี่ยวกับการตํอต๎านออกซิไดซ๑สารพวกกรดไขมันไมํอ่ิมตัว วิตามินเอ วิตามินซีและ
แคโรทีน วิตามินอีมีมากในถั่วเปลือกแข็ง ถั่วเปลือกอํอน และน้ํามันพืช เชํน น้ํามันรําน้ํามันทานตะวัน 
น้ํามันดอกคําฝอยในเด็กคลอดกํอนกําหนดการขาดวิตามินอีทําให๎ซีดได๎ 

 วิตามินเค มีหน๎าที่สร๎างโปรตีนหลายชนิดที่เกี่ยวข๎องกับการแข็งตัวของเลือด การขาดวิตามินเค    
ทําให๎เกิดภาวะเลือดออกได๎งํายวิตามินเคมีมากในตับวัวและผักใบเขียว เชํน ผักกาดหอม กะหล่ําปลี
นอกจากน้ีบัคเตรีในลําไส๎ใหญํของคนสามารถสังเคราะห๑วิตามินเคซึ่งรํางกายนําไปใช๎ได๎ 

 

วิตามินท่ีละลายตัวในน้้า 

      วิตามินในกลุํมนี้มีอยูํ 9 ตัวคือ วิตามินซี บี1บี2บี6ไนอาซินกรดแพนโทเทนิก (pantothenic acid) ไบ
โอติน (biotin) โฟลาซิน (folacin) และบี๑๒ สําหรับวิตามิน 8 ตัวหลังมักรวมเรียกวําวิตามินบีรวมหน๎าที่
ทางชีวเคมีของวิตามินที่ละลายตัวในน้ํา คือเป็นตัวเรํงปฏิกิริยาหรือทําให๎ปฏิกิริยาของรํางกายดําเนินไปได๎
วิตามินพวกน้ีต๎องถูกเปลี่ยนแปลงจากสูตรโครงสร๎างเดิมเล็กน๎อยกํอนทําหน๎าที่ดังกลําวได๎ 
 วิตามินซี  มีหน๎าที่เกี่ยวกับการสร๎างสาร ซึ่งยึดเซลล๑ในเนื้อเยื่อชนิดเดียวกัน  ที่สําคัญได๎แกํ  เนื้อเยื่อ
หลอดเลือดฝอย  กระดูก  ฟัน และพังผืด การขาดวิตามินซี  ทําให๎มีอาการเลือดออกตามไรฟัน ที่เรียกวํา 
โรคลักปิดลักเปิดและอาจมีเลือดออกในที่ตํางๆของรํางกาย อาหารที่มีวิตามินซีมากคือผลไม๎ที่มีรสเปรี้ยว
เชํน ส๎ม มะนาว และผักสดทั่วไป 

 วิตามินบี1  ทําหน๎าที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของคาร๑โบไฮเดรตในรํางกาย ถ๎าขาดจะเป็น
โรคเหน็บชา อาหารที่มีวิตามินบี1 มากคือเนื้อหมูและถั่ว สํวนข๎าวท่ีสีแล๎วมีวิตามินบี1 น๎อย 
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 วิตามินบี2  มีหน๎าที่ในขบวนการทําให๎เกิดกําลังงานแกํรํางกายอาหารที่มีวิตามินนี้มาก คือ ตับ 
หัวใจ ไขํ นม และผักใบเขียว 

 วิตามินบี6  มีหน๎าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญโปรตีนภายในรํางกาย ถ๎าได๎วิตามินบี6 ไมํพอ จะเกิด
อาการชาและซีดได๎ อาหารที่ให๎วิตามินบี6ได๎แกํ เนื้อสัตว๑ เครื่องในสัตว๑ ถั่ว กล๎วย และผักใบเขียว 

 ไนอาซิน  มีหน๎าที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาผลาญสารอาหารเพื่อให๎เกิดกําลังงานการหาย ใจของ
เนื้อเยื่อและการสร๎างไขมันในรํางกายการขาดไนอาซินจะทําให๎มีอาการผิวหนังอักเสบบริเวณที่ถูกแสงแดด
ท๎องเดินและประสาทเสื่อม ความจําเลอะเลือน อาหารที่มีวิตามินนี้มาก ได๎แกํเครื่องในสัตว๑และเนื้อสัตว๑
รํางกายสามารถสร๎างไนอาซินได๎จากกรดอะมิโนทริปโตเฟน 

 กรดแพนโทเทนิก  มีหน๎าที่เกี่ยวกับการเผาผลาญสารอาหารเพื่อให๎เกิดกําลังงานอาหารที่ให๎
วิตามินตัวนี้ ได๎แกํ ตับ ไต ไขํแดง และผักสดโอกาสที่คนจะขาดวิตามินตัวนี้มีน๎อย 

 ไบโอติน  มีบทบาทสําคัญในปฏิกิริยาของกรดไขมันและกรดอะมิโนโอกาสที่คนจะขาดวิตามินตัวนี้  
มีน๎อย  เพราะอาหารที่ให๎วิตามินตัวนี้มีหลายชนิด เชํน  ตับ ไต ถั่ว และดอกกะหล่ํา 

โฟลาซิน มีหน๎าที่เกี่ยวกับการสังเคราะห๑กรดนิวคลิอิกและโปรตีน ถ๎าขาดวิตามินตัวนี้จะเกิดอาการ
ซีด  ชนิดเม็ดเลือดแดงโตอาหารท่ีให๎โฟลาซินมาก คือ ผักใบเขียวสด น้ําส๎ม ตับและไต 

 วิตามินบี12  มีสํวนสําคัญตํอการทํางานของเซลล๑ในรํางกายโดยเฉพาะอยํางยิ่งตํอไขกระดูก ระบบ
ประสาท และทางเดินอาหารมีสํวนสัมพันธ๑กับหน๎าที่บางอยํางของโฟลาซินด๎วย การขาดวิตามินบี12จะมี
อาการซีดชนิดเม็ดเลือดแดงโต และมีความผิดปกติทางระบบประสาท วิตามินบี12 พบมากในอาหารจาก
สัตว๑  เชํน  ตับ ไตน้ําปลาที่ได๎มาตรฐานปลาร๎า แตํไมํพบในพืช   
 จะเห็นได๎วํา วิตามินบางชนิดมีอยูํเฉพาะในพืชหรือสัตว๑บางชนิดมีทั้งในพืชและสัตว๑ การกินข๎าวมาก
โดยไมํได๎อาหารพวกเนื้อสัตว๑ ถั่วพืช ผัก ไขมัน และผลไม๎ที่เพียงพอ ยํอมทําให๎ขาดวิตามินได๎งํายขึ้นเพราะ
ข๎าวที่ขัดสี แล๎วมีระดับวิตามินเอ บี1และบี12 ตํ่ามาก 

 

อาหารฟังก์ชัน 

 อาหารฟังก๑ชัน, อาหารเชิงหน๎าที่ หรือ ผลิตภัณฑ๑อาหารสุขภาพ (อังกฤษ: Functional food) เป็น
อาหารท่ีมีการเติมสํวนผสมใหมํ หรือเพิ่มสํวนผสมที่มีอยูํแล๎ว เพื่อเพิ่มความสามารถของกลไกในรํางกายใน
การดูแลสุขภาพหรือป้องกันโรคอาหารฟังก๑ชันเป็นอาหารตํอเนื่องชนิดหนึ่งซึ่งผู๎บริโภคอาจเลือกบริโภคเพื่อ
เสริมสุขภาพหรือเพื่อบรรเทาโรคได๎อาหารฟังก๑ชันมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ มีลักษณะเป็นอาหาร บริโภค
ลักษณะเดียวกับอาหาร 

 อาหารฟังก๑ชันสามารถแบํงได๎เป็นอาหารจําพวกจัดเตรียมเพื่อความสะดวกในการรับประทาน หรือ
อาหารที่มีการเพิ่มคุณคําทางอาหารเพื่อเสริมสร๎างการทํางานของรํางกาย เชํน ผลิดภัณท๑เสริมวิตามิน
อาหารหมักที่มีเชื้อมีชีวิตท่ีเมื่อเพาะแล๎วมีประโยชน๑ตํอรํางกาย (ตัวอยํางได๎แกํ จุลินทรีย๑) ซึ่งมีการเพาะไว๎ 
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แล๎วนํามาทําเป็นนมเปรี้ยว) แตํทั้งนี้ไมํนับอาหารที่เพิ่มสํวนผสมหนึ่ง ๆ เข๎าไปเพื่อให๎เป็นไปตามระเบียน
ปฏิบัติของทางราชการ และไมํมีการแสดงข๎อมูลสํวนผสมที่เพิ่ม เพื่อประโยชน๑ในการลดปัญหาสาธารณสุข 
เชํน โรคกระดูกอํอน อาหารท่ีเติมสํวนผสมแตํไมํนับเป็นอาหารฟังก๑ชัน อาทิเชํนเกลือเสริมไอโอดีน  การเติม
วิตามินดีในนม เป็นต๎น อาหารฟังก๑ชันเป็นสาขาวิชาเกิดใหมํสาขาหนึ่งในวิทยาศาสตร๑การอาหาร เนื่องจาก
ผู๎บริโภคปัจจุบันให๎ความตระหนักถึงสุขภาพตนเองมากขึ้น  รวมถึงความสามารถของผู๎ขายที่จะสร๎างจุด
ขายใหมํในผลิตภัณฑ๑ของตน 

 

ตัวอย่างอาหารฟังก์ชัน 

 อาทิ ผักและผลไม๎ตํางๆ เชํน พรุน มีสารแอนติออกซิแดนท๑และใยอาหารสูงมาก, แครอท มีสารเบต๎า
แคโรทีนสารทดแทนน้ําตาล (sugar substitute) เชํน ฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด๑ (fructo-ligosaccharide) 
สารทดแทนไขมัน (fat substitute) เชํน มอลโทเดกซ๑ตริน (maltodextrin) อินูลิน (inulin) เส๎นใยอาหาร 
(dietary fiber) เชํน บีตา-กลูแคน (beta-glucan) พรีไบโอติก (prebiotic) biologicallyactive substances 

เชํน phytoestrogen สารต๎านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และ probiotics กรดแกมมา-แอมิโนบิวทิริก 
(Gamma-aminobutyric acid, GABA ) เป็นต๎น หนึ่งในบรรดาอาหารฟังก๑ชันที่ได๎รับความนิยมมากใน
เอเชีย ได๎แกํ ซุปไกํสกัด 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary supplement)  

 ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร คือ ผลิตภัณฑ๑ที่รับประทานได๎โดยตรง นอกเหนือจากการรับประทานอาหาร
หลักตามปกติ ซึ่งมักอยูํในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวปรือลักษณะอ่ืน และมี
จุดมุํงหมายสําหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ (มิใชํผู๎ป่วย) 
 

ตัวอยา่งของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 

 น้ํามันปลา มีสํวนประกอบดังนี้คือ กรดไขมันไมํอ่ิมตัวเชิงซ๎อน ชํวยในการลดปริมาณไขมันในเลือด 
รวมถึงการป้องกันโรคหัวใจ ตัวอยํางอีกชนิดคือ ซุปไกํสกัด ซึ่งสกัดมาจากไกํทั้งตัวผํานกรรมวิธีกําจัดไขมัน 
ซึ่งประกอบไปด๎วยกระอะมิโนรวมหลายชนิดที่ชํวยในการดูดซึมของธาตุเหล็ก รวมถึงกระต๎ุนการเผาผลาญ
อาหารให๎เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานแทนการเก็บสะสมเป็นไขมัน และ สาหรํายสไปรูลินํา กระดูกอํอนปลา
ฉลาม น้ํามันอีฟนิ่งพริมโรส กลูโคแมนแนน ไคโตซาน เส๎นใยอาหาร คอลลาเจนอัดเม็ด ชาเขียวชนิดสกัด
บรรจุแคปซูล โค เอ็นไซม๑คิวเท็น แคปซูล ฯลฯ 
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ข้อมูลโภชนาการ 

 ในการเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปนั้นจะพบวําในฉลากจะมีข๎อมูลโภชนาการให๎กับผู๎บริโภค               
ในการพิจารณาเลือกซื้อ ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอผู๎บริโภคที่ดูแลสุขภาพ ข๎อมูลโภชนาการ คือ ข๎อมูลที่ปรากฏ
อยูํในกรอบจากอาหารซึ่งแสดงคุณคํา  ชนิด  และปริมาณของสารอาหารที่มีในอาหารนั้นๆ ข๎อมูลเหลํานี้ได๎
จากการตรวจวิเคราะห๑อาหาร  แล๎วนํามาคํานวณและแสดงไว๎ในกรอบตามรูปแบบที่กําหนดเพื่อความ
สะดวกตํอผู๎บริโภค ทั้งนี้  รวมถึงการกลําวอ๎าง  เชํน  แคลเซียมสูง ด๎วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ตารางที่ 2.1   แสดงข๎อมูลทางโภชนาการเต็มรูปแบบมาตรฐาน 

ข้อมูลโภชนาการ 

หนึ่งหนํวยบริโภค : …………….(…………….) 
จํานวนหนํวยบริโภคตํอ ………… : ………… 

คุณคําทางโภชนาการตํอหนึ่งหนํวยบริโภค 

พลังงานทั้งหมด ………….. กิโลแคลอรี่(พลังงานจากไขมัน …………กิโลแคลอรี่) 
ร๎อยละของปริมาณที่ต๎องการตํอวัน* 
ไขมันทั้งหมด……..ก.                                                                        ……….% 

     ไขมันอ่ิมตัว……..ก.                                                                     ……….% 

โคเลสเตอรอล……..มก.                                                                    ……….% 

โปรตีน……..ก.                                                                                 ……….% 

คาร๑โบไฮเดรต……..ก.                                                                       ……….% 

    ใยอาหาร……..ก.                                                                         ……….% 

    น้ําตาล……..ก.                                                                            ……….% 

โซเดียม……..มก.                                                                             ……….% 

ร๎อยละของปริมาณที่ต๎องการตํอวัน* 
วิตามินเอ                          ……….%                                           วิตามินบี1                       .………% 

วิตามินบี2                       ……….%                                           แคลเซียม                        ……….% 

เหล็ก                               ……….% 

*ร๎อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนําให๎บริโภคตํอวันสําหรับคนไทยอายุต้ังแตํ 6 ปีขึ้นไป(Thai RDI)โดย
คิดจากความต๎องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแครอรี่ 
ความต๎องการพลังงานของแตํละบุคคลแตกตํางกัน ผู๎ที่ต๎องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแครอรี่ควรได๎รับ
สารอาหารตํางๆดังนี้ 
     ไขมันทั้งหมด                                 น๎อยกวํา       65         ก. 
              ไขมันอิ่มตัว                          น๎อยกวํา       20         ก.  
โคเลสเตอรอล                                    น๎อยกวํา       300        ก. 
     คาร๑โบไฮเดรตทั้งหมด                                        300         ก. 
              ใยอาหาร                                                   25        ก. 
    โซเดียม                                          น๎อยกวํา   2,400         มก.                  
    พลังงาน(กิโลแคเรอรี่)ตํอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ;  คาร๑โบไฮเดรต = 4 
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ข๎อมูลโภชนาการสามารถพิจารณาจากกรอบข๎อมูลโภชนาการตามลําดับ ดังนี้ 
 

 “หนึ่งหนํวยบริโภค” หมายถึง ปริมาณการกินหรือด่ืมตํอครั้ง เชํน “หนึ่งหนํวยบริโภค: 1 กลํอง (220 
มิลลิลิตร)” หมายถึงบริโภคครั้งละ 1 กลํอง หรือ 220 มิลลิลิตร แตํถ๎าเขียนวํา “หนึ่งหนํวยบริโภค :5 ลูก 
(120 กรัม)” หมายความวํา บริโภคครั้งละ 5 ลูก 

 

 “จํานวนหนํวยบริโภคตํอภาชนะบรรจุ” หมายถึง หํอนี้ ขวดนี้ หรือกลํองนี้ บริโภคได๎กี่ครั้ง เชํน ถ๎า
เขียนวํา “จํานวนหนํวยบริโภคตํอกลํอง :1” หมายความวํา สามารถบริโภคให๎หมดกลํองภายใน 1 ครั้ง แตํ
ถ๎าเขียนวํา “จํานวนหนํวยบริโภคตํอกลํอง : 5” หมายความวํา 1 กลํองสามารถบริโภคได๎ 5 ครั้ง 

 

 “คุณคําทางโภชนาการตํอหนึ่งหนํวยบริโภค” หมายถึง พลังงานและสารอาหารที่รํางกายจะได๎รับเมื่อ
บริโภคตามปริมาณที่ระบุตํอครั้ง กลําวคือ จะได๎สารอาหารอะไรบ๎างในปริมาณน้ําหนักจริงเทําใดและ
ปริมาณที่ได๎นี้คิดเป็นร๎อยละเทําไรของปริมาณที่ควรได๎รับตํอวัน 

 

ประโยชน์ของข้อมูลโภชนาการ 

 

 1.  เลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคให๎เหมาะสมกับความต๎องการ หรือภาวะทางโภชนาการของ    
ตนได๎ เชํน เลือกอาหารท่ีระบุวํามีโคเลสเตอรอลต่ํา หรือ มีโซเดียมตํ่า 

 2.  เปรียบเทียบเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑อาหารชนิดเดียวกัน โดยเลือกที่มีคุณคําทางโภชนาการดีกวําได๎ 

 3.  ในอนาคต เมื่อผู๎บริโภคสนใจ ต๎องการข๎อมูลโภชนาการของอาหาร ผู๎ผลิตก็จะแขํงขันกันผลิต
อาหารท่ีมีคุณคําทางโภชนาการสูงกวํา แทนการแขํงขันกันในเรื่องหีบหํอ สี หรือสิ่งจูงใจภายนอกอ่ืน ๆ 

 

  “ร๎อยละของปริมาณที่แนะนําตํอวัน” หมายถึง สารอาหารที่ได๎รับจากการบริโภคแตํละครั้งนั้นคิด
เป็นสัดสํวนเทําใดของปริมาณสารอาหารที่แนะนําให๎บริโภคตํอวัน (Thai RDI) เชํน การบริโภคหนึ่งครั้ง
ได๎รับคาร๑โบไฮเดรต 8 กรัม ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 3 ของปริมาณที่แนะนําโดย Thai RDI ดังนั้นควรบริโภค
คาร๑โบไฮเดรตจากอาหารอ่ืนๆ อีกประมาณ 97% 

 

 Thai Recommended Daily Intakes หรือ Thai.RDI หมายถึง ปริมาณสารอาหารที่แนะนําให๎
บริโภคตํอวัน สําหรับคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยคิดจากความต๎องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี 
ตัวอยํางเชํน วันหนึ่งๆ ควรได๎รับคาร๑โบไฮเดรตประมาณ 300 กรัม ไขมันน๎อยกวํา 65 กรัม เป็นต๎น 
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 ฉลากโภชนาการ มีข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ทําให๎สามารถเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูป/กึ่งสํา เร็จรูปที่มี
ปริมาณคุณคําสารอาหารตรงตามความต๎องการของรํางกายได๎อยํางเหมาะสม ดังนั้น ผู๎บริโภคจึงไมํควร
ละเลยหรือมองข๎ามฉลากโภชนาการ การอํานข๎อมูลโภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ๑อาหารกํอนการตัดสินใจ
เลือกซื้อ จะทําให๎ซื้อผลิตภัณฑ๑อาหารตามที่ต๎องการได๎ 

วัตถุเจือปนในอาหาร (Food additive) 

 ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีการใช๎วัตถุเจือปนอาหาร (Food additive ) ใน
กระบวนการผลิต  และในกระบวนการเตรียมอาหารในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น  เพื่อทําให๎อาหารมีคุณลักษณะที่
ผู๎ผลิตต๎องการ  หรือยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ๑อาหารจึงอาจทําให๎มีความเสี่ยงตํอการได๎รับสารเคมีที่เป็น
อันตรายตํอสุขภาพของผู๎บริโภคเพิ่มขึ้น  ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได๎หากมีการใช๎วัตถุนี้ที่ไมํถูกต๎อง
หรือไมํเหมาะสมผู๎บริโภคจึงควรรู๎จักวัตถุเจือปนอาหารในอาหารชนิดตํางๆไว๎  เพื่อการเลือกซื้ออาหารที่ไมํ
กํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพ 

ความหมายของวัตถุเจือปนอาหาร 

 

 วัตถุเจือปนในอาหารคือสารซึ่งปกติไมํได๎เป็นสํวนประกอบหลักของอาหารแตํผู๎ผลิตเติมลงในอาหาร
อยํางต้ังใจ เพื่อประโยชน๑ในด๎านการผลิต, การรักษาคุณภาพและคุณคําทางโภชนาการ, การแตํงสี กลิ่น รส
ของอาหารโดยอาจเติมลงไป ในระหวํางขบวนการแปรรูปอาหาร หรือในระหวํางการบรรจุสารเหลํานี้จะต๎อง
ผํานการทดสอบ และผํานการประเมินทางพิษวิทยา และได๎รับอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามกฎหมายในปริมาณที่
กําหนด ซึ่งผํานการศึกษาแล๎ววํา จะไมํทําให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพของผู๎บริโภค วัตถุเจือปนอาหารที่นิยม
ใช๎ เชํน วัตถุกันเสีย, สีผสมอาหารตํางๆ, สารให๎ความหวาน, วัตถุกันหืน (กลิ่นที่เหม็นเหมือนกลิ่นน้ํามัน
มะพร๎าว เมื่อเก็บอาหารไว๎นานๆ) เป็นต๎น 

 

วัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 

 

1. เพื่อยืดอายุการเก็บอาหาร 

  1.1 ชํวยทําลายหรือชะลอการเจริเติบโต ของเชื้อจุลินทรีย๑ที่ปนเปื้อนมาในอาหาร 

  1.2 ชํวยป้องกันการเสื่อมคุณภาพของอาหาร 

  1.3  ชํวยถนอมคุณคําอาหารสารกันเสีย, สารกันหืน 

 

 

 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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 2. เพื่อปรุงแตํงสี กลิ่น รส 

  2.1  ชํวยใหอ๎าหารมีลักษณะนํากิน 

  2.2  ชํวยป้องกันการเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลในผัก ผลไม๎สารปรุงแตํง สี กลิ่น รส  

 

 3. เพื่อชํวยในกระบวนการผลิตช่วยให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 

  3.1  ชํวยใหเ๎ข๎าเป็นเนื้อเดียวกัน 

  3.2 ชํวยใหข๎๎น เพิ่มความหนืด  
  3.3 ชํวยป้องกันการจับตัวเป็นก๎อน 

  3.4 ชํวยป้องกันการเกิดฟองที่มากกินไป 

  3.5 ชํวยลดอุณหภูมิที่ต๎องใช๎ในการแปรรูปสารชํวยให๎อาหารคงตัว, สารชํวยดูดความชื้นไว๎ทําให ๎

    อาหารที่เป็นผงแห๎งไมํชื้นงําย 

  3.6 เพื่อพัฒนาผลิต ภัณฑ๑อาหารชนิดใหมํๆทําใหอ๎าหารมีความหลากหลาย 

 

ชนิดของวัตถุเจือปนอาหาร 

 

 1.  สารกันเสีย คือสารที่เติมในอาหารเพื่อป้องกันการเสีย การบูดเนําของอาหารสารนี้จะไปควบคุม
การเจริญเติบโต หรือทําลายเชื้อจุลินทรีย๑ที่เป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของอาหารสารกันเสียที่ใช๎
แพรํหลาย ได๎แกํ 
  1.1 กรดและเกลือของกรดตํางๆ เชํน กรดนํ้าส๎ม (Acetic acid), กรดเบนโซอิค (Benzoic acid),  
    กรดซอร๑บิค (Sorbic acid), กรดโพรพิออนิค (Propionic acid)  

  1.2 สารประกอบไนไตรท๑ (Nitrite) มักเติมในเนื้อสัตว๑ เพื่อให๎เนื้อสัตว๑มีสีชมพูหรือสีแดงนํากิน  
    และ เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย๑คอสติเดียมโบทูลินัม (Clostridium         

botuli num) ซึ่งผลิตสารพิษ Botulinumtoxin ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได๎อาหารที่ใสํ
สารประกอบชนิดนี้ เชํน เนื้อเค็ม เนื้อแดดเดียว ปลาแดดเดียว ไส๎กรอก หมูแฮม เบคอน 

    เป็นต๎น 

  1.3 โซเดียมเบนโซเอท (Sodium benzoate) หรือโปแตสเซียมเบนโซเอท (Potassium   

    benzoate) โซเดียมซอร๑เบท (Sodium sorbate) หรือโปแตสเซียมซอร๑เบท (Potassium        

               sorbate) โดยทั้ง เบนโซเอทและซอร๑เบตจะมีประสิทธภาพดี ในอาหารท่ีเป็นกรด (pHตํ่า)  
    จึงเหมาะกับการใช๎ใน แยม เยลลี่ และอาหารหมักดอง 

  1.4 คลอรีน ใช๎ผสมในนํ้าล๎างวัตถุดิบหรือล๎างเครื่องมือเพื่อฆําเชื้อโรค 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%95
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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 2. สารกันหืน คือ สารที่ใช๎เพื่อชะลอการเสียของอาหารอันเนื่องมาจากมีสี กลิ่น รส ผิดไปจากเดิม ที่
อาจเกิดเป็นสารประกอบใหมํ ที่อาจเป็นอันตรายตํอรํางกายได๎ นิยมใช๎ในผลิตภัณฑ๑อาหารประเภทไขมัน
และนํ้ามัน นมผง เนย เป็นต๎น 

 3.  สารปรุงแตํงสี กลิ่น รส เพื่อแตํงสีให๎อาหารมีลักษณะคล๎ายธรรมชาติ หรือเพื่อให๎มีสีสม่ําเสมอ 
และเพื่อแตํงสี กลิ่นรสของอาหารให๎ได๎ตรงตามต๎องการของผู๎บริโภค เป็นกลุํมวัตถุเจือปนที่ชํวยคงรูปผัก 
ผลไม๎ที่ผํานกระบวนการแปรรูปให๎คงสภาพเดิมมากสุด 

  3.1  กรดมะนาว หรือ กรดซิตริค (Citric acid) ใช๎ในผลิตภัณฑ๑ผักและผลไม๎ เพื่อปรับปรุงกลิ่น รส 

และสีของผลิตภัณฑ๑ให๎ดีขึ้น ป้องกันปฏิกิริยาการเกิดสีน้ําตาล และชํวยยับยั้งการเจริญ 
เติบโตของจุลินทรีย๑ทําให๎เก็บผลิตภัณฑ๑ได๎นานขึ้นนอกจากนี้กรดยังชํวยลดอุณหภูมิที่ต๎อง
ใช๎ในการแปรรูป แตํการเลือกใช๎กรดจะต๎องขึ้นอยูํกับชนิดของกรดที่มีอยูํมากในผลไม๎นั้นๆ 
ผลไม๎ทั่วๆไป จะมีกรดซิตริค (กรดมะนาว) สํวนองุํนมีกรดทาร๑ทาริค/Tataric acid (หรือ
เรียกวํากรดมะขาม) นอกจากนั้นยังมีการใช๎กรดอะซิติคหรือน้ําส๎มสายชูในอาหารหมักดอง
ด๎วย กรดมะนาวนิยม เติมลงในนํ้าลวก หรือน้ําแชํผักและผลไม๎กํอนการแปรรูป ชํวยให๎สีของ
ผักผลไม๎ขาว หรือไมํเปลี่ยนสี 

  3.2 แคลเซียมคลอไรด๑ (Calcium chloride) ใช๎เติมลงในน้ําลวกน้ําแชํผักและผลไม๎ ทําให๎  
ผลิตภัณฑ๑มีความแข็งหรือกรอบ ลักษณะเนื้อสัมผัสดีขึ้น เนื้อแนํน สมัยโบราณใช๎น้ําปูนใส 
(ใช๎ปูนขาวหรือปูนแดงผสมกับน้ําแล๎วปลํอยให๎ปูนตกตะกอน) หรือใช๎สารส๎มแกวํงในน้ําแตํ
สารเหลํานี้จะมีปัญหาเรื่องความเข๎มข๎นที่ใช๎ไมํแนํนอน ปัจจุบันจึงนิยมใช๎แคลเซียมคลอไรด๑
แทนอาหารที่ใช๎ เชํน ผักดอง ผลไม๎ดอง ผลไม๎แชํอ่ิม ผลไม๎กวน ผักผลไม๎บรรจุกระป๋อง    
เป็นต๎น 

  3.3 โซ เ ดียม เม ตา ไบซัลไ ฟท๑  หรื อ โปแตสเซียม เม ตาไบซัลไ ฟท๑  ( Sodium/Potassium 
metabisulfile,KMS) เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติชํวยป้องกันไมํให๎เกิดเชื้อราในผักและผลไม๎ 
นอกจากน้ียังชํวยให๎ผลไม๎คงสีธรรมชาติไว๎โดย 

    3.1.1 ผสมลงไปในนํ้าเชื่อมรํวมกับกรดมะนาว ในการแปรรูปผัก และผลไม๎แชํอ่ิม 

    3.1.2 ใช๎ในนํ้าลวกผลไม๎แชํอ่ิม กํอนการอบแห๎งเพื่อล๎างน้ําตาลที่ผิวและป้องกันเชื้อรา 

    3.1.3 ใช๎ในผักผลไม๎อบแห๎งโดยจุํมชิ้นผักผลไม๎ ลงในสารละลายโซเดียมหรือโปแตสเซียม  

เมตาไบซัลไฟท๑กํอนนําไปอบแห๎ง 

  3.4 เกลือซัลไฟท๑ (Sulfite) และซัลเฟอร๑ไดออกไซด๑  (Sulfurdioxide) เป็นสารป้องกันการ
เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล ซึ่งเมื่อรวมตัวกับน้ําจะเปลี่ยนเป็นกรดซัลฟูรัส (Sulfurous acid) ซึ่งมีฤทธิ์ใน          
การทําลายหรือชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย๑ใช๎ในอาหารพวกผัก ผลไม๎น้ําหวานตําง ๆ ไวน๑            
วุ๎นเส๎นแห๎ง เส๎นก๐วยเต๋ียวแห๎ง เส๎นหมี่แห๎ง ผลิตภัณฑ๑มันฝรั่งและผลไม๎บรรจุกระป๋อง 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
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 4.  สารชํวยให๎อาหารมีความคงตัว เชํน 

  4.1  สารอิมัลซิไฟเออร๑ (Emulsifier) เป็นสารที่ชํวยให๎ของเหลวสองชนิดที่ไมํละลายซึ่งกันและกัน 
รวมกันได๎ เชํน ทําให๎น้ํามันและนํ้าสามารถรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันได๎ เป็นกลุํมวัตถุเจือปนที่
ชํวยทําให๎อาหารเป็นเนื้อเดียวกันโดยไมํแยกชั้น อิมัลซิไฟเออร๑ตามธรรมชาติเชํน เลซิทิน
(Lecitin) ในไขํแดง และในถั่วเหลือง อิมัลซิไฟเออร๑สังเคราะห๑ได๎แกํ โมโนแซคคาไรด๑ (Mono 

saccaride) และอนุพันธุ๑โพรพีลีนไกลคอลเอสเทอร๑ (Propylene glycol ester) เชํน การเติม
อิมัลซิไฟเออร๑ ในผลิตภัณฑ๑นํ้าสลัด มายองเนส ซอส และนํ้าจิ้มบางชนิด  

  4.2 สารชํวยให๎ข๎น ทําให๎อาหารมีลักษณะคงตัวเป็นเนื้อเดียวกัน 

 5. สารชํวยดูดความชื้น เป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก๎อนของอาหารใช๎เติมในอาหารผงแห๎งตํางๆ 
เชํน เครื่องด่ืมผง กาแฟผง ซุปผงมักพบปัญหาการรวมตัวเป็นก๎อนแข็ง จึงต๎องเติมวัตถุป้องกันการรวมตัว
เป็นก๎อนเพื่อทําให๎อาหารคงสภาพเป็นผงแห๎งอาหารที่ใช๎วัตถุเจือปนกลุํมนี้ เชํน ครีมเทียมผง กาแฟผง 
เครื่องด่ืมผงน้ําตาลทรายชนิดผงละเอียด เกลือ เจลาตินผง หัวหอมผงกระเทียมผง ซอสผง แป้งเค๎ก
สําเร็จรูป ผงฟู ซุปผง เป็นต๎น 

ในการเลือกซื้ออาหารไมํวําจะเป็นอาหารสดอาหารกระป๋อง หรืออาหารผํานการแปรรูปตํางๆ ใน
ปัจจุบันมีแนวโน๎มใช๎วัตถุเจือปนอาหารทั้งสิ้น ผู๎บริโภคต๎องศึกษาให๎รู๎จักเอาไว๎ เพื่อเลือกซื้ออาหารที่
ปลอดภัย และให๎ประโยชน๑กับสุขภาพสูงสุด 

สารปนเปื้อนในอาหาร 

  

 อาหารหลายชนิดที่เรากินโดยไมํรู๎วํามีสารเคมีปนเปื้อนอยูํ ซึ่งเป็นอันตรายตํอสุขภาพและ อาจเป็น
ต๎นเหตุให๎เกิดโรคร๎ายแรงได๎ สารเคมีสําคัญๆ ที่มักจะปนเปื้อนในอาหาร 5 ชนิด ที่มักตรวจพบในอาหาร 
ได๎แก ํ

 1.  สารบอแรกซ๑ (Borax)  มีลักษณะเป็นผงสีขาวมีชื่ออ่ืนๆ อีก เชํน น้ําประสานทอง สารข๎าวตอก ผง
กันบูด เพํงแซ ผงเนื้อนิ่มสารบอแรกซ๑ เป็นสารที่ใช๎ในอุตสาหกรรม เชํนทําแก๎ว เพื่อทําให๎ทนความร๎อนเป็น
สารประสานในการเชื่อมทองเป็นสารหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในแป้งทาตัว เป็นต๎นแตํแมํค๎ามัก
นํามาผสมในอาหาร เพื่อให๎อาหารมีความหยุํนกรอบ คงตัวได๎นาน ไมํบูดเสียงํายอาหารที่มักพบวํามีสาร
บอแรกซ๑ ได๎แกํ หมูบด ลูกชิ้น ทอดมัน หมูสด เนื้อสด ไส๎กรอก ผลไม๎ดอง ทับทิมกรอบ ลอดชํอง เป็นต๎นพิษ
ของสารบอแรกซ๑เกิดได๎สองกรณี คือ 

  1.1  แบบเฉียบพลัน จะมีอาการคลื่นไส๎ อาเจียน อุจจาระรํวง อํอนเพลีย ปวดศีรษะ หงุดหงิด 
ผิวหนังอักเสบ ผมรํวง 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/
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  1.2  แบบเรื้อรัง จะมีอาการอํอนเพลีย เบื่ออาหาร ผิวหนังแห๎ง หน๎าตาบวม เยื่อตาอักเสบ ตับไต
อักเสบคําแนะนําเพื่อหลีกเลี่ยงสารบอแรกซ๑ในอาหาร 

   1.2.1  ผู๎บริโภคไมํซื้อเนื้อหมูที่ผิดปกติจากธรรมชาติ 

           1.2.2 ไมํซื้อหมูบดสําเร็จรูป ควรซื้อเป็นชิ้นแล๎วนํามาบดหรือสับเอง 

   1.2.3  ไมํกินอาหารที่มีลักษณะกรอบเด๎ง หรืออยูํได๎นานผิดปกติ 

 

 โทษของการผลิตหรือจําหนํายอาหารซึ่งปนเปื้อนสารบอแรกซ๑ ถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25(1) เป็นอาหารไมํบริสุทธิ ตามมาตรา 26(1) มีโทษตามมาตรา 58 ต๎องระวาง
โทษจําคุกไมํเกิน 2 ปี หรือปรับไมํเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 2.  สารกันรา  หรือสารกันบูด เป็นกรดที่มีอันตรายตํอรํางกายมาก ซึ่งผู๎ผลิตอาหารบางรายนํามาใสํ
เป็นสารกันเสียในอาหารแห๎ง เพื่อป้องกันเชื้อราขึ้นอาหารที่มักพบวํามีสารกันรา ได๎แกํ น้ําผักดอง น้ําดอง
ผลไม๎ แหนม หมูยอ เป็นต๎น 

 พิษของสารกันรา เมื่อกินเข๎าไปจะทําลายเซลล๑ในรํางกายให๎ตาย หากกินเข๎าไปมากๆ จะทําลายเยื่อ
บุกระเพาะอาหารและลําไส๎ ทําให๎เป็นแผลในกระเพาะอาหารและลําไส๎ได๎   ความดันโลหิตตํ่าจนช็อกได๎ 
หรือในบางรายที่กินเข๎าไปไมํมากแตํแพ๎ จะทําให๎เป็นผื่นคันขึ้นตามตัว อาเจียน หูอ้ือ มีไข๎  

 หลีกเลี่ยงพิษจากสารกันราได๎โดย เลือกกินอาหารที่สดใหมํ ไมํกินอาหารหมักดอง หรือเลือกซื้อจาก
แหลํงผลิตที่เชื่อถือได๎ ซึ่งได๎รับการรับรองคุณภาพ มีเครื่องหมาย อย. 

 3. สารฟอกขาว  หรือผงซักมุ๎งหรือ สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต๑(Sodium Hydrosulfite) เป็นสารเคมีที่
ใช๎ฟอกแห อวน แตํแมํค๎าบางรายนํามาใช๎ฟอกขาวในอาหาร เพื่อให๎อาหารมีสีขาว ซึ่งเป็นอันตรายตํอ
สุขภาพ อาหารที่มักพบวํามีการใช๎สารฟอกขาว ได๎แกํ ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพร๎าว กระท๎อน หนํอไม๎ดอง 
น้ําตาลมะพร๎าว ทุเรียนกวน 

 อันตรายของสารฟอกขาวคือ เมื่อสัมผัสโดยตรงจะทําให๎ผิวหนังอักเสบ เป็นผื่นแดง และถ๎ากินเข๎าไป 
จะทําให๎เกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสอาหาร เชํน ปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร เกิดอาการปวดหลัง 
ปวดศีรษะ อาเจียน แนํนหน๎าอก หายใจไมํสะดวก ความดันโลหิตลดลง และหากกินมากอาจเสียชีวิตได๎
หลีกเลี่ยงสารฟอกขาวได๎โดยการเลือกกินอาหารที่มีสีใกล๎เคียงธรรมชาติ ไมํขาวจนเกินไป 

 4.  สารฟอร๑มาลิน(Formalin) หรือน้ํายาดองศพเป็นสารอันตรายที่แมํค๎าบางราย นํามาใช๎ราดอาหาร
สด เพื่อให๎ คงความสดอยูํได๎นาน ไมํบูดเนํางําย 
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 อาหารที่มักตรวจพบวํามีสารฟอร๑มาลินปนเปื้อนอยูํ เชํน ผักสดตํางๆ อาหารทะเลสด และเนื้อสัตว๑
สด เป็นต๎นอันตรายของสารฟอร๑มาลิน เมื่อกินเข๎าไปจะเกิดเป็นพิษเฉียบพลัน ต้ังแตํปวดท๎องอยํางรุนแรง 
อาเจียน ท๎องเสีย หมดสติ และอาจตายได๎หากได๎รับในปริมาณมาก 

 5.  ยาฆําแมลง  หรือ สารเคมีสําหรับกําจัดแมลงซึ่งเกษตรกรบางคนใช๎ในปริมาณมากเกินไป จนทํา
ให๎อาจตกค๎างมากับผัก หรือผลไม๎สด ปลาแห๎ง 

 อันตรายจากยาฆําแมลง เมื่อเรากินเข๎าไปมากๆ ในครั้งเดียว จะเกิดพิษแบบเฉียบพลัน เชํน ทําให๎
กล๎ามเนื้อสั่น กระสับกระสําย ชักกระตุก และหมดสติ หายใจขัด และอาจหยุดหายใจได๎ แตํพิษที่พบมาก
ที่สุดคือ คลื่นไส๎ อาเจียน ท๎องเดิน เกิดสะสมในรํางกาย ทําให๎เกิดโรคมะเร็งได๎   

 การหลีกเลี่ยงจากยาฆําแมลงที่ปนเปื้อนมากับอาหารคือ เลือกกินผัก ผลไม๎ตามฤดูกาล หรือผัก
พื้นบ๎าน เลือกผักที่มีรูพรุนจากการเจาะของแมลงบ๎าง กินผักใบมากกวําผักหัว เพราะผักหัวจะสะสม
สารพิษไว๎มากกวํา ล๎างและปอกเปลือก(ในชนิดที่ทําได๎) กํอนนํามาบริโภค และเลือกซื้อจากแหลํงที่เชื่อถือ
ได๎ เชํน ผักอนามัย ผักกางมุ๎ง เป็นต๎น 

 

 6.  สารเรํงเนื้อแดง (ซาลบูตามอล)        

 ในท๎องตลาดผู๎บริโภคเคยเห็นหมูเนื้อแดงซึ่งมีแตํเนื้อล๎วนๆ ไมํมีมันเลย ซึ่งมาจากความต๎องการของ
ผู๎บริโภค ที่ต๎องการเนื้อแดงล๎วนๆไมํมีมันเลย ผู๎เลี้ยงจึงให๎หมูกินสารเคมี คือ ซาลบูตามอล  

 ซาลบูตามอล เป็นยาสําคัญที่ใช๎ในผู๎ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด ชํวยในการขยายหลอดลม และมีฤทธิ์
ชํวยกระต๎ุนการเต๎นของหัวใจ เมื่อมีการนําสารซาลบูตามอลไปใช๎เรํงเนื้อแดงในหมู โดยให๎หมูกินสารนี้ เมื่อ
ตกค๎างมาถึงผู๎บริโภค อาจมีผลข๎างเคียงทําให๎มีอาการมือสั่น กล๎ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต๎นเร็ว
ผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียนศีรษะ บางรายมีอาการเป็นลม คลื่นไส๎อาเจียน เป็นอันตรายมากสําหรับผู๎
ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ผู๎ป่วยเบาหวาน หญิงมีครรภ๑คําแนะนํา ผู๎บริโภคควรหลีกเลี่ยง ไมํกินเนื้อ
หมูที่มีสารดังกลําว โดยเลือกหมูที่มีชั้นมันหนา และเลือกหมูที่อยูํในลักษณะสีไมํแดงมากาหารกระป๋องใน
ท๎องตลาดมีหลากหลายย่ีห๎อ ซึ่งคุณภาพและราคาแตกตํางกัน การเลือกซื้อควรเลือก 

 

อาหารเป็นพิษ 

สาเหตุการเกิดโรค          

 การเลือกรับประทานอาหารนับเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอยํางยิ่งในชีวิตประจําวันเนื่องจากมี
แบคทีเรีย หรือสารพิษตํางๆ ที่อาจปนเปื้อนอยูํในน้ํา อาหาร อากาศ ซึ่งแบคทีเรียหรือสารพิษเหลํานี้เป็น
สาเหตุสําคัญที่ทําให๎เกิดอาการเจ็บป่วยด๎วยโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได๎ ถ๎า
ไมํรีบพามาพบแพทย๑ นอกจากนี้อาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆ จากเนื้อสัตว๑ อาหารกระป๋อง อาหารทะเล นมที่
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ปนเป้ือนเชื้อหรือหมดอายุ อาหารค๎างมื้อและไมํได๎แชํเย็น ถ๎าไมํอุํนให๎เดือดทั่วถึงกํอนการรับประทาน ก็อาจ
ทําให๎เกิดโรคอาหารเป็นพิษได๎ 

 

อาการของโรค 

 อาหารเป็นพิษมักเกิดอาการต้ังแตํ หนึ่งชั่วโมงจนถึง 8 วันหลังรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข๎า
ไป มักจะพบวําในหมูํคนที่กินอาหารรํวมกันมักจะมีอาการพร๎อมกันหลายคน ซึ่งอาจมีอาการมากน๎อย
แตกตํางกันไปแล๎งแตํละบุคคลและปริมาณที่กิน อาการที่พบคือ คลื่นไส๎ อาเจียน ตามด๎วยอาการ ไข๎ เบื่อ
อาหาร อุจจาระรํวง มีตั้งแตํอาการอยํางอํอนจนถึงรุนแรง อาจถํายมีมูกปนเลือดได๎ 

 

การป้องกันอาหารเป็นพิษ  โดยแยกประเภทดังนี้ 
 

อาหารประเภทแป้ง 
 ได๎แกํข๎าวผัด ขนมจีน ขนมปัง ขนมเอแคร๑ ฯลฯเป็นต๎น ที่ปรุงทิ้งไว๎นานหรือหมดอายุอาจจะมีสารพิษ
จากเชิ้อแสตปฟิลโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และแบซิลลัสซีเรียส(Bacillus cereus) 

ซึ่งเป็นสาเหตุให๎เกิดโรคอาหารเป็นพิษ 

 

 การป้องกัน 

 1.  ขนมจีน ควรนึ่งกํอนรับประทาน 

 2.  ขนมปัง ขนมเอแคร๑และเบเกอรี่ตํางๆ ควรเลือกรับประทานใหมํๆ ไมํหมดอายุ ไมํมีรา 

 3.  ควรเก็บอาหารท่ียังไมํรับประทานไว๎ในต๎ูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 4.  ข๎าวกลํองและอาหารที่ เตรียมสําหรับคนหมูํมาก  เชํน อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน                
อาหารบุ๏พเฟ่ งานเลี้ยงไมํควรเตรียมไว๎ข๎ามมื้อ 

 5.  ควรเน๎นความสะอาดเวลาปรุงและเลือกรายการอาหารที่ไมํบูดงําย ข๎าวผัดปูควรนึ่งปูเพื่อฆําเชื้อ
อีกครั้ง กํอนใสํในข๎าวผัด 

 

อาหารทะเล 

 เชํน ปลาหมึก กุ๎ง หอย ปู ปลา ที่เตรียมไมํสะอาด ปรุงไมํสุกหรือสุกไมํทั่วถึง อาจมีเชื้อแบคทีเรียกํอ
โรคหลายชนิดเชํน เชื้อวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัส(Vibrio parahaemolyticus) ซึ่งเป็นสาเหตุทําให๎เกิดโรค
อาหารเป็นพิษ 
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 การป้องกัน 

 1.  อาหารทะเลควรเลือกซื้อที่สดและสะอาด 

 2.  รับประทานอาหารทะเลที่มั่นใจปรุงสุข 

 3.  หอยแมลงภูํควรดึงเส๎นใยออกกํอนรับประทาน 

 4.  ปูเค็ม ปูดอง หอยแครงควรทําให๎สุกกํอนรับประทาน 

 5.  ไมํควรวางอาหารที่ปรุงสุกปะปนกับอาหารดิบ 

 

อาหารประเภทเนื้อสัตว์ 

 ได๎แกํอาหารประเภทเนื้อสัตย๑ทุกชนิดเชํน เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไกํ เครื่องในสัตย๑ รวมทั้งนม และไขํ ซึ่ง
มกัปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียกํอโรคหลายชนิดเชํน(Vibrio cholerae),ซัลโมเนลลา(Salmonella), เอนเทอโรพา
โทเจนนิค เอสเซอริเซียโคไล (Enteropathogenic;E.coli),แคมฟิลโลแบคเตอร๑ (Campylobacter) และ   
เยอชิเนีย เอนเทอโรโคไลติคา (Yersinia enterlocolitica) 

 

 การป้องกัน 

 1. ควรแยกเขียงที่ใช๎กับอาหารดิบและสุก 

 2.  เลือกซื้อเนื้อ นม และไขํสดและสะอาด 

 3.  หลีกเลี่ยงการใช๎มือสัมผัสอาหารโดยตรง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อลง ในอาหาร ทั้งนี้รวมทั้งผู๎
จําหนําย ผู๎ปรุงและผู๎บริโภค 

 4.  ผู๎จําหนํายเนื้อสัตย๑ ควรให๎ความสําคัญกับการทําความสะอาด มีด เขียง ที่วางเนื้อสัตว๑จําหนําย 

 5.  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทเนื้อท่ีสุกๆดิบ เชํนลาบ,ก๎อย 

 

น้้าดื่ม 

 หากบริโภคน้ํา หรือเครื่องดื่มที่ไมํสะอาดและปลอดภัยเพียงพออาจทําให๎ป่วยด๎วยโรคอุจจาระรํวง
จากเชื้อแบคทีเรียกํอโรคที่ปนเปื้อนได๎ 

 

 การป้องกัน 

 1.  ด่ืมน้ําต๎มสุก 

 2.  ควรบริโภคน้ําหรือเครื่องด่ืมที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

 3.  เลือกรับประทานนํ้าที่สะอาดไมํมีตะกอน 

 4.  ไมํควรด่ืมน้ําจากแมํน้ํา ลําคลอง หนองบึงที่ยังไมํผํานการบําบัด 
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ผักและผลไม้ 

 อาจมีสารเคมีและยาฆําแมลงตกค๎างอยูํ หรืออาจมีเชื้อแบคทีเรียกํอโรคและ/หรือไขํพยาธิปนอยูํ เมื่อ
รับประทานเข๎าไปอาจทําให๎เกิดอาการอาหารเป็นพิษที่บริโภคไมํได๎ 

 การป้องกัน 

 1.  เลือกซื้อผัก ผลไม๎ที่สดสะอาด ปลอดสารเคมีและยาฆําแมลง 

 2.  ล๎างผักและผลไม๎ให๎สะอาด คลี่ใบล๎างผํานน้ําให๎สะอาดหลายๆครั้ง 

 3.  หลีกเลี่ยงการรับประทานผักดิบ 

 4.  เลือกซื้อและรับประรับประทานเห็ดที่ไมํเป็นพิษและเห็ดที่รู๎จักจริง เทํานั้น 

 

อาหารกระป๋อง 

 อาทิปลากระป๋อง ผักกระป๋อง แกงกระป๋อง หรือผลไม๎กระป๋องที่เก็บไว๎นานๆ จนเป็นสนิมหรือ
กระป๋องบุบ หากนํามาปรุงรับประทานอาจทําให๎ป่วยด๎วยโรคคลอสทริเดียมเพอร๑ฟรินเจนส๑ (Clostridium 

perfringens ) และคลอสทริเดียมโบทูลินัม (Clostridium botulinum ) 

 

 การป้องกัน 

 1.  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกระป๋องที่หมดอายุหรือกระป๋องเป็นสนิม บุบบวมหรือโป่งพอง
ออกมา 

 2.  เลือกซื้ออาหารท่ีบรรจุในกระป๋องที่สภาพดีควรดูวันหมดอายุทุกครั้งกํอนนํามารับประทาน 

 3.  อํุนอาหารให๎เดือดที่ 100 องศาเซลเซียสนาน 10 นาที เพื่อทําลายสารพิษ หรือที่ 120 องศา
เซลเซียสนาน 10 นาที เพื่อทําลายสปอร๑ของเชื้อ 

 

รักษาอาการเบื้องต้น 

 ผู๎ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ มักมีอาการอาเจียนเป็นอาการเดํนการรักษาตามอาการ คือ ¡ ถ๎าผู๎ป่วยยัง
พอรับประทานได๎ ควรให๎ด่ืมสารละลายน้ําตาลเกลือแรํ เพื่อป้องกันการขาดน้ําและเกลือแรํ ¡ ถ๎าอาเจียน
มาก รับประทานไมํได๎ ถํายเป็นมูกเลือด ถํายเป็นน้ํา มีไข๎ ควรนําสํงโรงพยาบาล  
 

การถนอมอาหาร 

 

 อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจําเป็นตํอการดําเนินชีวิตของมนุษย๑ การถนอมอาหารได๎เข๎ามามี
บทบาทสําคัญตํอมนุษย๑เป็นอยํางมาก เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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เนื่องจากคนสํวนใหญํต๎องการความสะดวก รวดเร็ว และต๎องการเก็บรักษาอาหารไว๎บริโภคได๎นานๆ      
การถนอมอาหารนั้นมีมาต้ังแตํสมัยโบราณ โดยชาวโรมันค๎นพบการรมควันเนื้อสัตว๑ การหมักเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล๑ การทําเนยแข็ง จนกระทั่งปี ค.ศ. 1864 หลุยส๑ ปาสเตอร๑ ได๎พบวําไวน๑ และเบียร๑เกิดการบูดเสีย
จากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่มองไมํเห็นด๎วยตาเปลํา ที่เรียกวํา “จุลินทรีย๑” มีผู๎ให๎คําจํากัดความของการถนอม
อาหารไว๎หลายอยําง ซึ่งอาจสรุปได๎วํา การถนอมอาหาร เป็นการเก็บรักษาอาหารไว๎ให๎ได๎นาน โดยไมํทําให๎
อาหารน้ันเกิดการเสื่อมเสีย และยังคงอยูํในสภาพที่เป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภค 

 

สําหรับการถนอมอาหารโดยการยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย๑นั้นสามารถแบํงได๎ดังนี้ 

 1.  การถนอมอาหารโดยใช๎ความร๎อน ความร๎อนจะสามารถทําลายจุลินทรีย๑ และเอนไซม๑ที่มีอยูํตาม
ธรรมชาติในอาหารได๎ แตํก็จะทําให๎โปรตีนเปลี่ยนสภาพไปด๎วย การถนอมอาหารโดยใช๎ความร๎อนอาจแบํง
ได๎คือ 

  1.1  การใช๎ความร๎อนระดับพลาสเจอร๑ไรซ๑ (pasteurization) เป็นกระบวนการให๎ความร๎อนที่ไมํ
รุนแรง โดยอุณหภูมิที่ใช๎จะตํ่ากวํา 100o

Cเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ๑อาหารให๎นานหลายวัน เชํน นม น้ํา
ผลไม๎ วิธีนี้สามารถใช๎ในการถนอมอาหารได๎ โดยการยับยั้งการทํางานของเอนไซม๑และทําลายจุลินทรีย๑ที่มี
ความทนทานตํอความร๎อนตํ่า เชํน แบคทีเรียที่ไมํสร๎างสปอร๑ ยีสต๑ และรา และทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณคําของอาหารน๎อยที่สุด แบํงได๎ 2 วิธี 
   1.1.1  Low temperature long time (LTLT) เป็นวิธีที่ให๎ความร๎อนตํ่าประมาณ 60o

C นาน 
30 นาที แล๎วทําให๎เย็นทันที 
   1.1.2  High temperature short time (HTST) เป็นวิธีที่ให๎ความร๎อนสูงประมาณ 72o

C นาน 
15 วินาที แล๎วทําให๎เย็นทันที 
  1.2  การใช๎ความร๎อนระดับสเตอริไลซ๑ (sterilization) เป็นการทําให๎อาหารปราศจากเชื้อโรค      
ที่เป็นอันตรายตํอผู๎บริโภค และทําลายจุลินทรีย๑ หรือสปอร๑ที่เป็นสาเหตุทําให๎เกิดการเนําเสีย ซึ่งสามารถ   
ที่จะเจริญเติบโตในอาหารได๎ที่ อุณหภูมิในการเก็บรักษาตามปกติ และไมํต๎องแชํเย็น โดยความร๎อนใน
การสเตอริไลซ๑จะสูงกวําจุดเดือด คือประมาณ 100-130o

C  วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง เชํน UHT 

(Ultra High Temperature) โดยจะใช๎อุณหภูมิ 135-150o
C เป็นเวลา1-4 วินาที 

 2. การถนอมอาหารโดยใช๎ความเย็น เป็นการลดอุณหภูมิของอาหารลงให๎ตํ่ากวํา 10o
C เพื่อทําให๎

กระบวนการmetabolism การเจริญของจุลินทรีย๑รวมทั้งกิจกรรมของเอนไซม๑เกิดได๎ช๎า จึงเป็นการยับยั้ง   
การเจริญของจุลินทรีย๑ ชะลอการเนําเสีย และลดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทําให๎สามารถยืดอายุ    
การเก็บรักษาอาหารได๎ระยะหนึ่ง 
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  2.1  การแชํเย็น (chilling) เป็นกรรมวิธีที่ควบคุมอุณหภูมิของอาหารไว๎ที่อุณหภูมิ -1o
Cถึง 8o

C

เพื่อลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี และการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจุลินทรีย๑ วิธีนี้จะทําให๎เกิด         
การเปลี่ยนแปลงคุณคําทางโภชนาการ และคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสน๎อยที่สุด โดยมักจะใช๎การแชํเย็น
ควบคํูกับกรรมวิธีแปรรูปอ่ืนๆ เชํน การหมัก การฉายรังสี 
  2.2  การแชํเยือกแข็ง (freezing) การแชํเยือกแข็งเป็นกรรมวิธีการลดอุณหภูมิของอาหารให๎ตํ่าลง
กวําจุดเยือกแข็ง โดยสํวนของน้ําจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นผลึกน้ําแข็ง การตรึงน้ํากับน้ําแข็ง และผลจาก
ความเข๎มข๎นของตัวทําละลายในน้ําที่ยังไมํแข็งตัวจะทําให๎คํา water activity ของอาหารลดลง จุลินทรีย๑จึง
ไมํสามารถนําน้ํามาใช๎ในการเจริญได๎ สําหรับอาหารท่ีนิยมแชํเยือกแข็ง ได๎แกํอาหารทะเล เชํน กุ๎ง เนื้อปู 

 3.  การถนอมอาหารโดยการทําให๎แห๎ง หมายถึง การกําจัดน้ําสํวนใหญํที่อยูํในอาหารออกจาก
อาหาร ซึ่งจะมีผลให๎กระบวนการ metabolism และการเจริญของจุลินทรีย๑เกิดได๎ช๎าลง ทั้งยังเป็นการลด
อัตราเร็วของปฏิกิริยาการหืนของไขมันเนื่องจากปฏิกิริยา hydrolysis 

  3.1  การทําให๎อาหารแห๎งโดยอาศัยธรรมชาติ เป็นการอาศัยแหลํงความร๎อนจากแสงอาทิตย๑หรือ
ผึ่งลม วิธีนี้นิยมใช๎ในประเทศแถบร๎อนเขตศูนย๑สูตร เพราะต๎นทุนตํ่า ทําได๎งําย แตํผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จะมี
คุณภาพต่ํา เนื่องจากไมํสามารถควบคุมอัตราเร็วในการทําแห๎งได๎ 

  3.2  การทําให๎อาหารแห๎ง โดยอาศัยวิธีกลเข๎าชํวย วิธีนี้เป็นการนําหลักการทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีเข๎าชํวย เชํน การใช๎เมมเบรน การระเหย และการอบ การทําให๎แห๎งโดยวิธีกลต๎องหาสภาวะที่
เหมาะสมสําหรับการถนอมอาหารแตํละชนิด เพื่อให๎มีการสูญเสียคุณคําทางโภชนาการน๎อยที่สุด การทํา
ให๎แห๎งสํวนใหญํจะอาศัยหลักการนําความร๎อน และการพาความร๎อน การแผํรังสี ซึ่งวิธีนี้จะสามารถ
ควบคุมสภาวะแวดล๎อมได๎ เชํน อุณหภูมิ ความชื้น ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ได๎มีคุณภาพสม่ําเสมอ 

 4.  การถนอมอาหารโดยการหมักดอง เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุลินทรีย๑ยํอยสลาย
คาร๑โบไฮเดรตหรือสารอ่ืน ภายใต๎สภาวะที่มีหรือไมํมีอากาศ ซึ่งจะแตกตํางจากการถนอมอาหารอ่ืนที่มี
วัตถุประสงค๑ในการทําลายจุลินทรีย๑ และเอนไซม๑ธรรมชาติในอาหาร การหมักดองจะทําให๎ pH ของอาหาร
ลดตํ่าลง ซึ่งจะเป็นการป้องกันไมํให๎เชื้อจุลินทรีย๑ที่กํอให๎เกิดโรคเจริญได๎ 

 5.  การถนอมอาหารโดยการใช๎สารเคมี มีจุดประสงค๑เพื่อยึดอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยมีผล
ยับยั้งการเนําเสียเนื่องจากจุลินทรีย๑ สารเคมีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย๑ ได๎แกํ เกลือน้ําตาล กรด 
สารกันเสีย สารกันหืน 

 6.  การถนอมอาหารโดยการใช๎รังสี การฉายรังสีอาหารเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ต๎องการเลี่ยง     
การใช๎ความร๎อน เนื่องจากความร๎อนสามารถเปลี่ยนแปลงสมบัติด๎านประสาทสัมผัสของอาหารนั้นๆ ได๎ 
รังสีชนิดที่แตกตัวได๎ (ionizing radiation) ที่มีชํวงคลื่นสั้น สามารถที่จะยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย๑           
การทํางานของเอนไซม๑ และการเจริญเติบโตของไขํ และตัวอํอนของแมลงได๎ดี ทั้งยังสามารถป้องกัน     
การงอกของผัก และผลไม๎ โดยยังคงคุณคําทางโภชนาการ เนื้อสัมผัส และรสชาติของอาหารได๎ดีโดยรังสีที่
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ใช๎ในการถนอมอาหารมี 3 ชนิดคือ รังสีแกมมา (gamma radiation) รังสีเอกซ๑ (x-radiation) และ
อิเล็กตรอนกําลังสูง (high speed electron) 

 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีได๎เข๎ามามีบทบาทสําคัญตํออุตสาหกรรมอาหารทั้งการแปรรูป และการถนอม
อาหาร ทําให๎ผู๎บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารได๎หลากหลายชนิดมากขึ้น โดยในการเลือกซื้ออาหาร 
นอกจากจะพิจารณาจากรสชาติ และราคาแล๎ว ยังต๎องคํานึงถึงคุณคําทางโภชนาการ และความปลอดภัย
ด๎วย 

 

อาหารเพื่อคุณภาพชีวิต 

 

ข้าวกล้อง 
 ข๎าวกล๎องคือข๎าวที่ผํานการขัดสีน๎อยมาก ทําให๎เมล็ดข๎าวยังคงมีจมูกข๎าว และเยื่อหุ๎มเมล็ดข๎าวชั้นใน
เหลืออยูํจึงทําให๎ข๎าวกล๎องมีคุณประโยชน๑มากกวําข๎าวขาวทั่วไป คือมีโปรตีนประมาณร๎อยละ 7 -12       
ข๎าวกล๎องยังมีปริมาณไขมันซึ่งไมํมีคลอเลสเตอรอล วิตามินบีหนึ่ง บีสอง และแรํธาตุในปริมาณที่สูง ชํวย
ป้องกันโรคเหน็บชา และโรคปากนกกระจอก นอกจากนี้ข๎าวกล๎องยังมีเส๎นใยอาหารมากกวําข๎าวขาวอีก
ด๎วย 

 

ร้า 

 รําเป็นของที่มีราคาถูกมาก แตํมีกากใยประมาณร๎อยละ 12 และมีผลในการเพิ่มกากได๎ดีกวําแป้งที่
ทําจากข๎าวกล๎องถึงประมาณ 5 เทําตัว  
 

เห็ด 

 คุณคําทางอาหารของเห็ดคือมีโปรตีนสูง อุดมด๎วยวิตามินและแรํธาตุที่สําคัญมากกวําพืช ผัก ชนิด
อ่ืนๆ เห็ดเป็นพืชที่มีแครอรี่ตํ่าและโซเดียมตํ่า แตํอุดมด๎วยเรตินซึ่งสามารถชะลอการเติบโตของเนื้องอกใน
รํางกาย นอกจากนี้เห็ดยังวํายตํอการปรุงเป็นอาหารรสดี ราคาถูกและยํอยงําย เหมาะสําหรับคนป่วย 
เพราะประกอบด๎วยอาหารท่ีบํารุงสุขภาพ  
 

อาหารบ้ารุงสมองและระบบประสาท 

 1.  กรดโฟลิค (Folic acid) มีอยูํในผักใบเขียวจัดทุกชนิด แครอท ตับ ไขํแดง แคนตาลูป ฟักทอง    
อะโวคาโด ถั่วดํา ถั่วแดง ถั่วเหลือง ข๎าวซ๎อมมือ และข๎าวสาลีไมํขัดขาว 

 2.  ไนอะซิน (Niacin) มีในข๎าวซ๎อมมือ ข๎าวสาลีไมํขัดขาว จมูกข๎าว ปลา ไขํ ถั่วลิสงค่ัว อะโวคาโด 
อินทผลัม มะเดื่อ ไกํ 
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 3.  สังกะสี (Zinc) มีในจมูกข๎าว เมล็ดฟักทอง บรูเวอร๑ยีสต๑ ไขํ นม มัสตาดผง 

 4.  โปตัสเซียม (Potassium) มีในส๎ม แคนตาลูป มะเขือเทศ แห๎ว ผักใบเขียว สระแหนํ เมล็ด
ทานตะวัน กล๎วยน้ําว๎า มันเทศ มันฝรั่ง 

 5.  เคลป์ (Kelp) คือต๎นไม๎ทะเล สิ่งที่ต๎องการจากเคลป์คือไอโอดีน  
 6.  ทริปโตแฟน (Tryptophan) มีในคอตเตจชีส นม เนื้อสัตว๑ ปลา กล๎วย อินทผลัม ถั่วลิสง 

 7.  เฟนีลานิน (Phenylanine) มีในถั่วเหลืองและผลิตผลจากถั่วเหลือง เนื้อสัตว๑ กุ๎ง หอย คอตเตจชีส 
นม งา ถั่วอัลมอนต๑ ถั่วลิสง เมล็ดฟักทอง 

 8.  วิตามินบีหนึ่ง มีในข๎าวซ๎อมมือ รําข๎าว ข๎าวสาลีไมํขัดขาว ข๎าวโอ๏ต ถั่วลิสง เนื้อหมู ผัก นม 

 9.  วิตามินบีหก มีในข๎าวซ๎อมมือ ข๎าวสาลีไมํขัดขาว จมูกข๎าว ตับ แคนตาลูป กะหล่ําปลี โมลาส นม 
ไขํ เนื้อ 

 10. วิตามินบี12 มีในตับ เนื้อสัตว๑ ไขํ นม เนย 

 11. ดีเอ็นเอ/อาร๑เอ็นเอ มีในจมูกข๎าว รําข๎าว ผักโขม หรือไม๎ฝรั่ง เห็ดทุกชนิด ปลา ตับไกํ ข๎าวโอ๏ต   
หัวหอม 

 

อาหารเส้นใย 

 เส๎นใย เป็นสํวนของอาหารที่ได๎จากพืชซึ่งชํวยดูดซึมสารพิษที่ เป็นตัวกํอกําเนิดมะเร็ง และหรือชํวย
เจือจางสารพิษ ตัวอยํางอาหารที่มีเส๎นใยสูง เชํน ข๎าวกล๎อง ข๎าวเหนียวดํา ข๎าวโพด ลูกเดือย ผักกาด 
ผักคะน๎า ผักกะหล่ํา ต๎นหอม ยอดกระถิน ผักบุ๎ง ชะอม ดอกและใบขี้เหล็ก หนํอไมํ ใบตําลึง ฝรั่ง มะมํวง 
สับปะรด พุทรา มะขาม มันฝรั่ง มันสําปะหลัง แห๎ว เม็ดแมงลัก 

 

โยเกิร์ต 

 โยเกิร๑ต เป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง มีสารอาหาร วิตามิน เกลือแรํ และเอนไซม๑นานาชนิด 
รวมทั้งวิตามินที่หาได๎ยากในอาหาร ได๎แกํวิตามินดีและบี 12  โยเกิร๑ตเป็นอาหารที่ยํอยงํายสามารถนํา
สารอาหารไปใช๎ได๎เร็วกวํานมหลายเทํา นอกจากนี้มีแบคทีเรียที่มีประโยชน๑ที่ชํวยหลีกเลี่ยงการบูดเนําของ
อาหารที่ตกค๎างอยูํในลําไส๎ใหญํ อันเป็นสาเหตุสําคัญของหลายๆโรค เชํน โรคอาหารไมํยํอย ท๎องผูก โรค
กระเพาะ มะเร็ง เป็นต๎น 
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สรุป 

 

 ในแตํละวันเราจําเป็นต๎องรับประทานอาหารมากมายซึ่งอาหารเป็นสิ่งจําเป็นตํอการดํารงชีวิตซึ่งเรา
ควรรู๎จักการบริโภคซึ่งอาหารมีหลายชนิดที่เราต๎องพิจารณาเลือกรับประทานเพื่อทําให๎เกิดสุขภาพ  โดยควร
รับประทานอาหารในแตํละมื้อให๎ครบอาหาร  5 หมูํ  เพื่อทําให๎รํางกายได๎รับสารอาหารที่ครบทุกชนิดไมํวํา
จะเป็นคาร๑โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แรํธาตุ และวิตามิน ในการเลือกซื้ออาหารนั้นควรเลือกซื้ออาหารอยําง
ถูกวิธีโดยดูข๎อมูลของโภชนาการ  รวมทั้งหลักการถนอมอาหารที่ใช๎กันทั่วไป นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยง
อาหารท่ีอาจปนเป้ือนสารเคมีและเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ  
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ค ำถำมท้ำยบทท่ี 2 

 1.  จงบอกความหมายของอาหาร สารอาหาร อาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 2. หากมื้อกลางวันรับประทานข้าวผัดหมู แสดงว่าอาหารมื้อดังกล่าวเรารับประทานอาหารหมู่ใด 
และจะได้สารอาหารอะไรบ้าง 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 3. “หนึ่งหน่วยบริโภค” หมายถึง 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. “ร้อยละของปริมาณที่แนะน าต่อวันหมายถึง 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________       

 

 5. จงยกตัวอย่างสารเจือปนอาหาร และวัตถุประสงค์ของการเจือปนอาหาร 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 6. ในก๋วยเต๋ียวอาจจะมีสารปนเปื้อนอะไรได้บ้าง 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 7. Thai RDI คือ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

 

 8. ปลากระป๋อง ผักกระป๋อง แกงกระป๋อง หรือผลไม้กระป๋องที่เก็บไว้นานๆ จนเป็นสนิมหรือกระป๋อง
บุบ หากน ามาปรุงรับประทานอาจท าให้ป่วยด้วยโรค 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 9. การป้องกันอาหารเป็นพิษเนื่องจากเนื้อสัตว์ควรแยกเขียงอย่างไร 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 10.  การรับประทานหอยแมลงภู่ควรท าอย่างไร 

___________________________________________________________________________ 

 

 11.   Low temperature long time (LTLT) คือ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 12. High temperature short time (HTST) คือ     
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 13.  UHT  คือ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 14. อาหารที่นิยมแช่เยือกแข็ง ได้แก ่

_________________________________________________________ 

 

 15. เพราะเหตุใดการท าแห้ง  การแช่เยือกแข็ง และการหมักดองจึงสามารถถนอมอาหารได้ 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 16. รังสีที่ใช้ในการถนอมอาหารมี 3 ชนิด คือ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________              
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

สารเคมีในชีวิตประจ าวนั  6  ชั่วโมง 
 

หัวข้อเรื่อง 
สาเหตุของสารเคมีที่ท าให้เกิดอันตราย 

สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

 ผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน 

ไธมอล (Thymol) น้ ายาบ้วนปากฆ่าเชื้อ 

ก้อนดับกลิ่น  
ลูกเหม็น 

น้ ายาล้างจาน  
น้ ายาซักผ้าขาว  

 สารขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง  
 น้ ายาเช็ดกระจก 

น้ ายาท าความสะอาดพื้น 

กาวตราช้าง : เอธิล ไซยาโนอะคริเลต 

ชอร์กขีดจ ากัดแมลงคลาน 

 เครื่องส าอางและความสวยความงาม  
 ยาย้อมผม 

 เครื่องส าอางผสม Alpha - Hydroxy Acids หรือ เอ เอช เอ (AHAs) 

 สารป้องกันแสงแดด 

 อ่ืนๆ 

 พลาสติก  

 ก๊าซหุงต้มอาหาร 

 ยาฆ่าแมลง 

 น้ ามันเบนซิน 

 สรุป 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

 1.  อธิบายสาเหตุของสารเคมีที่ท าให้เกิดอันตราย 

2. อธิบายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมี   

3. อธิบายหลักการใช้อาการพิษข้อควรระวังการปฐมพยาบาลการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ภายใน 

  ห้องน้ าและห้องครัว  เครื่องส าอาง และอื่นๆ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

 1. ซักถามก่อนเข้าเนื้อหา 

 2. บรรยาย สรุปเนื้อหา  
 3. ยกตัวอย่างสารเคมีที่ใช้ภายในบ้าน 

 4. สุ่มซักถามระหว่างการบรรยายเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

 5. มอบหมายใบงาน 

 6. ท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

2. ใบงาน 

 3. Power point 

 4. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 

 1. การเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา 

 2. การส่งใบงาน 

 3. การท าแบบฝึกหัด 

 4. การตอบค าถามระหว่างการบรรยายและสรุปเนื้อหา 
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บทที่ 3 

สารเคมีในชีวิตประจ าวนั 

 

      ทุกครัวเรือนจ าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดห้องน้ า ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องครัว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนบุคคล หรือแม้แต่ยาฆ่าแมลง  เป็นต้น ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ภายในบ้านเหล่านี้ประกอบ ด้วยสารเคมีบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อสมาชิกใน
ครอบครัวและสัตว์เลี้ยงในบ้าน โดยถ้าน าไปใช้ เก็บ หรือท าลายทิ้ง อย่างไม่ถูกวิธี อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม หรืออาจติดไฟได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าเรารู้จักใช้ เก็บ และทิ้งผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่าง
ถูกวิธ ีเราก็จะสามารถป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได้และใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ อย่างปลอดภัย 

 

สาเหตุของสารเคมีทีท าให้เกิดอันตราย 

 

 ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ภายในบ้านมีอันตราย โดยอย่างน้อยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ เป็นพิษ 
กัดกร่อน ติดไฟได้ หรือท าปฏิกิริยาที่รุนแรงได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ 
น ้ายาท าความสะอาดทั่วไป ยาฆ่าแมลง สเปรย์ชนิดต่างๆ น ้ายาขจัดคราบไขมัน  น ้ามันเชื้อเพลิง สีและ
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกทาสีมาแล้ว แบตเตอรี่ และหมึก ผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆเหล่านี้ส่วนมากถ้าได้รับหรือ
สัมผัสในปริมาณที่ น้อยคงไม่ก่อให้เกิดอันตรายมากนัก แต่ถ้าได้รับหรือสัมผัสในปริมาณที่มาก  หรือใน
กรณีอุบัติเหตุ เช่น สารเคมีหก รดร่างกาย หรือรั่วออกจากภาชนะบรรจุ ก็อาจท าให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  

 

 สิ่งท่ีควรปฏิบัติเพื่อใหเ้กิดความปลอดภัย 

 

      1.  จัดเก็บผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้ในที่ที่แห้งและเย็น ห่างจากความร้อน จัดวางบนพื้นหรือชั้นที่มั่นคง 
และเก็บให้เป็นระบบ ควรแยกเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ติดไฟได้  ท าปฏิกิริยาที่รุนแรงได้ หรือเป็นพิษ 
ไว้บนชั้นต่างหาก และท าความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ควรจดจ าให้ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหน และแต่ละ
ผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์ในการใช้อย่างไร เมื่อใช้เสร็จแล้วควรน ามาเก็บไว้ที่เดิมทันที และตรวจให้แน่ใจว่า
ภาชนะทุกชิ้นมีฝาปิดที่แน่นหนา ผลิตภัณฑ์ บางชนิดอาจเป็นอันตรายได้มาก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้แก่ 
  1.1  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดภายในบ้าน เช่น น ้ายาเช็ดกระจก แอมโมเนีย น ้ายาฆ่าเชื้อ 

  1.2 ผลิตภัณฑ์ซักผ้า เช่น ผงซักฟอก น ้ายาปรับผ้านุ่ม น ้ายาฟอกสีผ้า เป็นต้น 

  1.3 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เช่น สเปรย์ใส่ผม น ้ายาทาเล็บ น ้ายาล้างเล็บ เป็นต้น 

  1.4 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสวน เช่น ปุ๋ย ยาก าจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง เป็นต้น 



62 

  1.5  ผลิตภัณฑ์เพื่อการบ ารุงรักษาบ้าน เช่น สีทาบ้าน กาว น ้ายากันซึม น ้ามันล้างสี เป็นต้น 

  1.6 ผลิตภัณฑ์ส าหรับรถยนต์ เช่น น ้ามันเชื้อเพลิง น ้ามันเบรค น ้ามันเครื่อง น ้ายาล้างรถ น ้ายา
ขัดเงา เป็นต้น       

 2. ผลิตภัณฑ์สารเคมีทุกชนิดต้องมีฉลากและต้องอ่านฉลากก่อนใช้งานทุกครั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อันตรายควรต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง อ่านฉลากและท าตามวิธีใช้อย่างถูกต้องรอบคอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ถ้าฉลากมีค าว่า “อันตราย (DANGER)”, “สารพิษ (POISON)”, “ค าเตือน (WARNING)”, หรือ“ข้อ
ควรระวัง (CAUTION)” โดยมีรายละเอียดอธิบายได้ดังนี้ 
  2.1 อันตราย (DANGER) แสดงให้เห็นว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็น
พิเศษ สารเคมีที่ไม่ได้ถูกท าให้เจือจาง เมื่อสัมผัสถูกกับตาหรือผิวหนังโดยไม่ได้ต้ังใจ อาจท าให้เนื้อเยื่อ
บริเวณนั้นถูกกัดท าลาย หรือสารบางอย่างอาจติดไฟได้ถ้าสัมผัสกับเปลวไฟ 

  2.2 สารพิษ (POISON) คือ สารที่ท าให้เป็นอันตราย หรือ ท าให้เสียชีวิต ถ้าถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายทางผิวหนัง รับประทาน หรือ สูดดม ค านี้เป็นเป็นข้อเตือนถึงอันตรายที่รุนแรงที่สุด 

  2.3 เป็นพิษ (TOXIC) หมายถึง เป็นอันตราย ท าให้อวัยวะต่างๆท าหน้าที่ผิดปกติไป หรือ ท าให้
เสียชีวิตได ้ถ้าถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง รับประทาน หรือ สูดดม 

  2.4 สารก่อความระคายเคือง (IRRITANT) หมายถึง สารที่ท าให้เกิดความระคายเคือง หรือ
อาการบวมต่อผิวหนัง ตา เยื่อบุ และระบบทางเดินหายใจ 

  2.5 ติดไฟได้ (FLAMMABLE หรือ COMBUSTIBLE) หมายถึง สามารถติดไฟได้ง่าย และมี
แนวโน้มที่จะเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว 

  2.6 สารกัดกร่อน (CORROSIVE) หมายถึง สารเคมี หรือไอระเหยของสารเคมีนั้นสามารถท าให้
วัสดุถูกกัดกร่อน ผุ หรือสิ่งมีชีวิตถูกท าลายได้ 

 3. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่าที่ต้องการใช้เท่านั้น อย่าซื้อสิ่งที่ไม่ต้องการใช้ เพราะเสมือนกับเป็นการเก็บ
สารพิษไว้ใกล้ตัวโดยไม่จ าเป็น พยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้หมดก่อนซื้อมาเพิ่ม ถ้ามีของที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้แล้วเหลืออยู่ ควรบริจาคให้กับผู้ที่ต้องการใช้ต่อไป หรือไม่ก็ควรเก็บและท าฉลากให้ดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉลากใกล้หลุดหรือฉีกขาด และควรทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่ามากๆ ซึ่งไม่ควรน ามาใช้อีก
ต่อไป 

 4.  เก็บให้ไกลจากเด็ก สารท าความสะอาด หรือ สารเคมีที่ใช้ภายในบ้านอาจท าให้เป็นอันตรายถึง
แก่ชีวิต ควรเก็บในตู้ที่เด็กเอ้ือมไม่ถึง อาจล็อคตู้ด้วยถ้าจ าเป็น สอนเด็กๆในบ้านให้ทราบถึงอันตรายจาก
สารเคมี นอกจากนี้ ควรจดเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินไว้ใกล้กับโทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์เหล่านี้ ได้แก่  เบอร์
รถพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน สถานีดับเพลิง สถานีต ารวจ  หน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ         
การควบคุมสารพิษ และแพทย์ประจ าตัว 
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 5.  ไม่ควรเก็บสารเคมีปะปนกับอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากสารเคมีอาจหกหรือมีไอระเหยท าให้ปนเปื้อน
กับอาหารได้ และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีเสร็จแล้วควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง 

 6.  ไม่ควรเก็บของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ไว้ในบ้าน น ้ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์หรือถังบรรจุก๊าซ
ถ้าสามารถท าได้ไม่ควรน ามา เก็บไว้ภายในบ้าน ถังบรรจุก๊าซควรเก็บไว้นอกบ้านในบริเวณใต้ร่มเงาที่มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก ต้องไม่เก็บของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ไว้ใกล้กับแหล่งของความร้อนหรือเปลว  ไฟ 
และเก็บไว้ในภาชนะบรรจุด้ังเดิมหรือภาชนะที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น 

 7.  เก็บสารเคมีไว้ในภาชนะบรรจุด้ังเดิมเท่านั้น ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีที่ใช้ภายในบ้านลงใน
ภาชนะชนิดอ่ืนๆ ยกเว้นภาชนะที่ติดฉลากไว้อย่างเหมาะสมและเข้ากันได้กับสารเคมีนั้นๆโดยไม่ท า ให้เกิด
การรั่วซึม นอกจากนี้ ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายสารเคมีลงในภาชนะที่ใช้ส าหรับบรรจุอาหาร เช่น ขวดน ้าอัดลม 
กระป๋องนม ขวดนม เป็นต้น เพื่อป้องกันผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์น าไปรับประทาน 

 8.  ผลิตภัณฑ์หลายชนิดสามารถน าไปแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดปริมาณสารเคมีที่เป็น
พิษในสิ่งแวดล้อม 

 9.  ใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่มีอันตรายน้อยกว่าทดแทนส าหรับงานบ้านทั่วๆไป ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ 
ผงฟู และน ้าส้มสายชูเทลงในท่อระบายน ้า เพื่อป้องกันการอุดตันได้ 
 10. ทิ้งผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่เทผลิตภัณฑ์ลงในดินหรือในท่อระบายน ้า
ทิ้ง ผลิตภัณฑ์หลายชนิดไม่ควรทิ้งลงในถังขยะหรือเทลงในโถส้วม ควรอ่านฉลากเพื่อทราบวิธีการทิ้งที่
เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

 

ผลิตภัณฑ์ภายในบ้าน 

 

 1. ไธมอล (Thymol) น้ ายาบ้วนปากฆ่าเชื้อ 

 น้ ายาบ้วนปากเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดช่องปากที่นิยมใช้เพื่อช่วยเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพช่องปากนอกเหนือไปจากการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน โดยมีอยู่หลากหลายชนิดให้ผู้บริโภคได้
เลือกใช้ทั้งแบบชนิดที่มีรสหอม เพื่อช่วยท าให้ช่องปากสดชื่น ชนิดที่มีฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ และชนิดที่มี
สารระงับเชื้อเพื่อช่วยลดปริมาณคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดกลิ่นปาก ผลิตภัณฑ์น้ ายา
บ้วนปาก ส่วนใหญ่ที่มีจ าหน่ายอยู่ ในท้องตลาดนั้นมักมีสารต้านเชื้ อแบคที เรียเป็นส่วนผสม
นอกเหนือไปจากการมีรสหอมน่าใช้ เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาโรคเหงือก
และฟันและปัญหากลิ่นปากได้ดีขึ้น โดยหนึ่งในสารระงับเชื้อที่พบว่ามีการเติมลงในผลิตภัรฑ์น้ ายาบ้วน
ปากคือ ไธมอล 
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อาการพิษ 

         หากรับประทานไธมอลที่มีความเข้มข้นสูง ๆ จะท าให้เกิดพิษเช่นเดียวกับฟีนอล แต่อาจมีความเป็น
พิษน้อยกว่า โดยท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่ออก ท้องเสีย 
ไปจนถึงหมดสติ             

 อย่างไรก็ตามในกรณีของไธมอลที่ใช้ผสมในน้ ายาบ้วนปาก (มีไธมอลผสมอยู่ในปริมาณประมาณ
ร้อยละ 0.05 ถึง 0.06) ยังไม่มีรายงานถึงอันตรายหรือความเป็นพิษ 

 

ข้อควรระวัง 

         ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสไธมอลที่มีความเข้มข้นสูงโดยตรง ส าหรับน้ ายาบ้วนปากที่มีไธมอลเป็น
องค์ประกอบมักพบว่าเป็นชนิดที่มีแอลกอฮอล์ผสมในปริมาณค่อนข้างสูง (เพื่อช่วยในการละลายของ      
ไธมอลที่ละลายได้ไม่ดีในน้ า) จึงต้องระมัดระวังในการใช้ ให้อ่านวิธีใช้ข้างขวดให้รอบคอบ ไม่ควรใช้บ่อย
หรือในปริมาณมากกว่าที่ก าหนด และอย่าเผลอกลืน เพราะอาจท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อ เมือก    
ต่าง ๆ ได้บ้าง ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณและความถี่ของการใช้ 
 

การปฐมพยาบาล 

       เนื่องจากไธมอลที่ผสมในน้ ายาบ้วนปากมีในปริมาณน้อย และยังไม่มีรายงานถึงอันตรายและการ
เกิดพิษ ในกรณีที่เผลอกลืนลงไปในปริมาณเพียงเล็กน้อยไม่ควรที่จะท าให้เกิดการระคายเคือง อย่าง ไรก็
ตามหากกระเด็นเข้าตา ให้รีบล้างด้วยน้ าสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากมีอาการรุนแรงให้ไปพบ
แพทย ์

 

การเก็บรักษา 

     ตามวิธีที่ระบุไว้บนฉลากของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีไธมอลเป็นส่วนผสม 

 2. ก้อนดับกลิ่น 

  

ประโยชน ์ 

 

 1. ใช้ในการป้องกันควบคุม ไล่ ก าจัดแมลง และสัตว์ อ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ในการดับกลิ่น 

 2. สารนี้ใช้เปน็สารวิเคราะห์และทดสอบ (Reagent) ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ  
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กลไกการออกฤทธิ์                                                                                                                                      

 เนื่องจากคุณสมบัติสามารถระเหิดกลายเป็นไอย่างช้าๆ  และไอที่เกิดขึ้นจะท าหน้าที่ดับกลิ่น หรือฆ่า
แมลง 

อันตราย 

 1. เป็นพิษอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตในน้ า, อาจก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ าและ
เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 2. ถ้าหายใจเข้ามากไปท าให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้  อาเจียน  เวียนศีรษะ  เซื่องซึม  ท าให้ระคายเคือง
ต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนและกดระบบประสาทส่วนกลาง หมดสติ 

 3. หากกลืนหรือกินเข้าไปท าให้ปวดศีรษะ มีอาการอาเจียน มึนงง  ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร
และล าไส้ สารที่ท าให้ระคายเคืองต่อตาและผิวหนัง 

 

การปฐมพยาบาล           

 1. เมื่อสูดดมสารในปริมาณมาก        

   ถ้าสูดดมเข้าไป  ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ท่ีมีอากาศบริสุทธิ์  ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ 

ถ้าหายใจล าบากให้ออกซิเจน 

 2. เมื่อสัมผัสสาร 

   ในกรณีที่ถูกผิวหนัง  ให้ล้างออกด้วยน้ าปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อ
และรองเท้าที่เป้ือนสาร ไปพบแพทย์ 
 3. เมื่อสารเข้าตา 

   ในกรณีที่เข้าตา  ให้ล้างด้วยน้ าปริมาณมาก  เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้
ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้าง  ไปพบแพทย์ 
 4. เมื่อกลืนกิน 

   เมื่อกลืนกิน ให้ใช้น้ าบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ ไปพบแพทย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 3. ลูกเหม็น 

   “ลูกเหม็น” เป็นผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันแมลงกัดกินเสื้อผ้า
ในตู้เสื้อผ้า หรือใช้เพื่อดับกลิ่นในห้องน้ า ลูกเหม็นมีทั้งชนิดก้อน ชนิดเม็ดและชนิดผลึก ซึ่งประกอบไปด้วย
สารเคมีที่มีชื่อว่า “แนพทาลีน (naphthalene)” มากกว่าร้อยละ 99 โดยน้ าหนัก สารชนิดนี้สามารถระเหิด
หรือเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิห้องจากของแข็งกลายเป็นไอที่มีกลิ่นป้องกันแมลงได้ แนพทาลีนเป็น
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สารประกอบที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ พบได้ในถ่านหิน น้ ามันปิโตรเลียม และเกิดจากการเผาไหม้ของ
สารประกอบอินทรีย์ เช่น ไม้ บุหรี่ ปัจจุบันนอกจากมีการน าแนพทาลีนไปใช้เป็นลูกเหม็นกันแมลงแล้ว ยังมี
การผลิตแนพทาลีนเพื่อน าไปใช้ในการผลิตพลาสติกพีวีซี เรซิน สารฟอกหนัง สีย้อม และสารฆ่าแมลงบาง
ประเภทอีกด้วย 

อาการพิษ  

  โดยปกติแนพทาลีนสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยการหายใจเอาอากาศที่มีไอระเหยของ    
แนพทาลีนจากเสื้อผ้าหรือผ้าห่มที่มีการใช้ลูกเหม็น หรือสัมผัสกับลูกเหม็นหรือเสื้อผ้าหรือผ้าห่มที่มีการใช้
ลูกเหม็น รวมไปถึงจากการกินด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือจากอุบัติเหตุ เช่น ในเด็ก ในชีวิตประจ าวัน   
ท่ีมีการสูดดมไอของแนพทาลีนที่ค่อยๆ ระเหิดออกมาจากก้อนลูกเหม็นเข้าไปในปริมาณไม่มากและไม่
ต่อเนื่องก็อาจไม่แสดงอาการของการเกิดอันตราย อย่างไรก็ตามการได้รับแนพทาลีนเข้าสู่ร่างกายใน
ปริมาณมากอาจมีผลต่อสุขภาพดังนี้ 

การสัมผัส  

 1. การสัมผัสทางผิวหนัง 

   อาจท าให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง 

 

 2. การสัมผัสทางตา         

    อาจท าให้เกิดการระคายเคืองดวงตา เป็นพิษต่อเรตินา ไอของแนพทาลีนที่มีความเข้มข้น
มากกว่า 15 ppm อาจท าให้เกิดต้อกระจก ประสาทตาอักเสบ เกิดการบาดเจ็บของกระจกตา และระคาย
เคืองตาอย่างรุนแรง 

การสูดดม 

      อาจเป็นอันตรายหากสูดดม. สารนี้อาจจะท าให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณ
ทางเดินหายใจส่วนบน 

 การกลืนกิน 

      ท าให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เมื่อแนพทาลีนถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะท าให้เกิดเมธฮีโมโกลบินซึ่ง
จะก่อให้เกิดอาการตัวเขียวได้ถ้ามีความเข้มข้นสูงพอ การเริ่มแสดงอาการอาจจะเกิดช้าได้ภายใน 2 ถึง 4 

ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น อาจมีเลือดออกในปัสสาวะ และอาจเสียชีวิตได้ 
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การปฐมพยาบาล 

 1. เมื่อสูดดม           

   ให้รับอากาศบริสุทธิ์ น าส่งแพทย์ถ้าจ าเป็น 

 2. เมื่อถูกผิวหนัง 

   ชะล้างออกด้วยน้ าปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที 
 

 3. เมื่อเข้าตา 

   ชะล้างออกด้วยน้ าปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ า น าส่ง / พบจักษุแพทย์ 
 

 4. เมื่อกลืนกิน  
ด่ืมน้ าปริมาณมาก ท าให้อาเจียน หลังจากนั้นให้กิน คาร์บอนกัมมันต์ ( Activated 

charcoal) ปริมาณ 20-40 กรัมละลายในน้ า 200-400 มิลลิลิตร น าส่งแพทย์ ห้ามให้กินนม ห้ามให้กิน
น้ ามันละหุ่ง ห้ามให้กินแอลกอฮอล์ 
 

ข้อควรปฏิบัติและการเก็บรักษา  
 

 เมื่อไม่ได้ใช้ควร ปิดให้แน่น เก็บในท่ีแห้ง เก็บในที่เย็น บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี เก็บห่างจาก
แหล่งก าเนิดประกายไฟและความร้อน และพ้นมือเด็ก ก่อนจะใช้เสื้อผ้าหรือผ้าห่มที่มีการใช้ลูกเหม็น
ป้องกันแมลง ให้น าออกมาตากแดดหรือผึ่งลมเพื่อก าจัดกลิ่นและไอระเหยของแนพทาลีนที่ตกค้างเสียก่อน 
และควรซักอีกครั้งก่อนที่จะสวมใส่ หลีกเลี่ยงการใช้ลูกเหม็นกับเสื้อผ้าของเด็กและทารก ลดปริมาณการใช้
ก้อนดับกลิ่นโดยไม่จ าเป็น 

 

 4. น้ ายาล้างจาน  
 

ประโยชน ์

  ใช้ท าความสะอาดภาชนะหรือเครื่องใช้ในครัว  
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อาการพิษ 

 ความเป็นพิษของสารนี้ต่อมนุษย์จัดว่าเป็นพิษน้อย โดยทั่วไปอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง หรือตาได้เล็กน้อย ในการทดลองการก่อการระคายเคืองของสารนี้ต่อผิวหนังและตาในกระต่าย 

พบว่าสารนี้สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ตาได้ในความเข้มข้น 5% ส่วนที่ผิวหนังต้องใช้ในความ
เข้มข้นที่สูงประมาณ 47-50% ส่วนความเป็นพิษเมื่อรับประทานนั้น ต้องได้รับสารนี้ในความเข้มข้น
มากกว่า 65% และจากการทดลองในหนูพบว่าปริมาณสารมากที่สุดที่ยังปลอดภัยเมื่อรับประทาน  คือ 85 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวัน อาการเป็นพิษที่พบได้ในหนูจะพบความผิดปกติ ดังนี้ เดินโซเซ ขนต้ังชัน      

การหายใจลดลง ง่วงซึม หนังตาตก ท้องเสีย เป็นต้น 

 

การวินิจฉัย             

 1. กรณีรับประทาน หากรับประทานในปริมาณไม่มากจะไม่พบอาการผิดปกติ แต่เมื่อได้รับใน
ปริมาณมากอาจมีอาการเจ็บปากและลิ้น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย 

 2. กรณีเข้าตา ท าให้รู้สึกระคายเคือง ปวดแสบที่ตา 

 

การปฐมพยาบาล           

 1. กรณีรับประทาน ห้ามท าให้อาเจียน ให้รีบด่ืมน้ าหรือนมมาก ๆ เพื่อลดการดูดซึม แล้วรีบน า
ผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที 

 2. กรณีเข้าตา ให้รีบล้างตาด้วยน้ ามาก ๆ จนอาการระคายเคืองตาหายไป หากไม่ดีขึ้นควรน าผู้ป่วย
พบแพทย์ 
 

 5. น้ ายาซักผ้าขาว 

 สารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ ในน้ ายาซักผ้าขาวที่ผู้ผลิตนิยมใช้คือ “โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์”  ซึ่งนอกจะมีคุณสมบัติในการขจัดคราบเปื้อนและฟอกผ้าขาว  ยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ด้วย ในบาง
กรณ ี จึงมีการน าน้ ายาซักผ้าขาวมาใช้ประโยชน์เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับราดพื้น 

การใช้เป็นน้ ายาซักผ้าขาว 

 สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์น้ ายาซักผ้าขาวมีอยู่ประมาณ 3-6% ขึ้นอยู่กับ
บริษัทผู้ผลิตและระยะเวลาการเก็บ เนื่องจากโซเดียมไฮโปคลอไรท์ไม่ค่อยเสถียร เสื่อมสลายไปตาม
ระยะเวลา โซเดียมไฮโปคลอไรท์ออกฤทธิ์ขจัดคราบเปื้อนออกจากเสื้อผ้าได้ดี  โดยเฉพาะที่ท าจากผ้า
ฝ้าย  นอกจากนี้ยังจัดเป็นน้ ายาซักผ้าขาวเพียงชนิดเดียวที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ แบคทีเรียไปด้วยในตัวความเป็น
พิษโซเดียมไฮโปคลอไรท์ในน้ ายาซักผ้าขาว  ไม่เพียงแต่จะมีความสามารถในการขจัดคราบเปื้อนบนเสื้อผ้า
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แล้ว สารนี้ยังมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เป็นผลมาจากคุณสมบัติในการเป็นสารออกซิแดนท์ที่แรง   ดังนั้นจึงต้อง
ระวังการสมัผัสถูกผิวหนัง การกระเด็นเข้าตาหรือการสูดดมโดยตรงจากขวดผลิต 

 

อาการพิษ  

 สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่อยู่ในน้ ายาซักผ้าขาว มีฤทธิ์กัดกร่อนที่รุนแรง  คุณแม่บ้านที่นิยม
ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการท าความสะอาดเสื้อผ้า ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะควรเก็บให้พ้นมือจากเจ้าตัว
เล็กทั้งหลาย  เพราะหากเผลอรับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุที่ปากและล าคอ ปวด
ท้องและแผลเปื่อยตามบริเวณทางเดินอาหาร  ในกรณีที่หากเผลอเทหกจากขวดรดมือโดยตรง  อาจเกิด
การระคายเคืองได้ปานกลางและมีผื่นแดงได้บ้าง  แต่หากกระเด็นเข้าตาแล้วจะเกิดการระคายเคืองอย่าง
รุนแรง  หากสูดดมโดยตรงจะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกของทางเดินหายใจได้ 

 

การปฐมพยาบาล 

  

 หากคุณแม่บ้านหรือสมาชิกในบ้านเผลอตัวไปสัมผัสเข้าโดยตรง ไม่ต้องตกใจให้รีบปฏิบัติดังนี้ 

 1. ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง 

   ให้ฉีดล้างผิวหนังด้วยน้ าปริมาณมากๆ 

 2. ถ้าสัมผัสถูกตา 

   ให้ฉีดล้างตาทันทีด้วยน้ าปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที พร้อมกระพริบตาถี่ๆ ขณะท าการ
ล้าง หากมีอาการรุนแรงให้น าส่งไปพบแพทย์  
 3. ถ้าหายใจเข้าไป 

   ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์  หากมีอาการรุนแรงให้น าส่งไปพบ
แพทย ์ 

 4. ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป 

   ห้ามไม่ให้สิ่งใดเข้าปากผู้ป่วยที่หมดสติ   หากผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ด่ืมสารละลายโปรตีน  หรือ
ถ้าไม่สามารถหาได้ก็ให้ด่ืมน้ าปริมาณมากๆ   อย่าให้ผู้ป่วยด่ืมน้ าส้ม  เบคกิงโซดา ยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด 
จากนั้นให้น าส่งไปพบแพทย์ 
 

การเก็บรักษา       

  แม่บ้านบางท่านอาจอยากเปลี่ยนขวดภาชนะบรรจุให้สวยงามขึ้น  ก็สามารถท าได้แต่ต้องถ่ายเก็บ
ในภาชนะพลาสติกประเภท PVC อย่าถ่ายลงหรือเจือจางผสมน้ าในภาชนะประเภทโลหะหนัก  เช่น  
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กะละมังโลหะเพราะจะท าปฏิกิริยากันได้  นอกจากนี้ควรเก็บให้พ้นจากความร้อน แสงแดด เพราะ
ผลิตภัณฑ์จะมีอายุการใช้งานและประสิทธิภาพต่ าลง 

 6. สารขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง 

 สารเคมีที่น า มาใช้ในการขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง จะเป็นสารที่อันตรายมีฤทธิ์กัดกร่อน  อย่างแรง 
ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือกรดซัลฟุริก  สารเคมีเหล่านี้ท างานโดยการกัดกร่อนสิ่ง อุดตัน ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีคุณสมบัติกัดผิวหนังอย่างรุนแรงด้วย แม้กระทั่งไอระเหยของสารเหล่านี้ก็มีอันตรายอย่าง
แรงเช่นกัน ไม่แนะน าให้ใช้สารเคมีเหล่านี้ในเชิงป้องกันการอุดตัน แต่ให้ใช้น้ าต้มเดือด หรือผงฟูหนึ่งก ามือ 

และน้ าส้มสายชูครึ่งถ้วยเทลงในท่อน้ าทิ้งสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสารขจัดสิ่งอุดตุนใน
ท่อน้ าทิ้ง รวมทั้งปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม มากกว่า ขณะใช้สารเคมี ประเภทกรดหรือด่างอย่างแรง  
เพื่อขจัดสิ่งอุดตันต้องสวมถุงมือ  และแว่นนิรภัยป้องกันการกระเด็นเข้าตา หลีกเลี่ยงการสูดดมไอที่เกิดขึ้น  
ถ้าใช้แล้วยังไม่ได้ผลท่อยังอุดตันอยู่  อย่าพยายามใช้ตัวป๊ัมดันสิ่งอุดตันลงไป ซึ่งอาจจะท าให้สารเคมีในท่อ
ถูกดันกลับขึ้นมาด้านบน และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน  แต่ต่างยี่ห้อมาใช้เพิ่มเข้าไป การใช้
สารเคมีต่างชนิดผสมกันอาจท าให้เกิดก๊าซพิษ หรือเกิดปฏิกิริยาแล้วดันกลับขึ้นมาด้านบนได้  ถ้าสารเคมี
ดังกล่าวไม่ได้ผลท่อยังคงมีการอุดตันอยู่ควรเรียกช่างมาซ่อม  โดยต้องบอกด้วยว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรไป
แล้ว  เพื่อให้ช่างหาอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายแก่ตัวช่างเอง การเก็บสารเคมีดังกล่าวควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 
ถ้าผลิตภัณฑ์ในการก าจัดสิ่ งอุดตันมีการกล่าวอ้างว่าไม่มีการกัดกร่อน   ผลิตภัณฑ์นั้นต้องบอก
องค์ประกอบให้ชัดเจน  เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ถ้ามีการสูดดมสารในความเข้มข้นสูงหรือการกินเข้าไป 

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  ที่มีการน ามาใช้เป็นสารขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง ได้แก่ พวกเอ็นไซม์และจุลินทรีย์ มีความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ  และสิ่งแวดล้อมมากกว่า  แต่อาจไม่ได้ผลเร็วอย่างที่คาดหวัง  

 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) ชื่อพ้อง โซดาไฟ, โซดาไฮเดรท, โซดาแผดเผา, Caustic 

soda, Sodium hydrate, Lye, Soda lye, Caustic flake 

 

ความเข้มข้นในผลิตภัณฑ์ขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง 

 ในรูปของแข็ง   ประมาณ 53-55% โดยน้ าหนัก      

 ในรูปสารละลาย   ประมาณ 24-25% โดยน้ าหนัก 

 

อาการพิษ 

 เกิดจากการรับประทาน การสัมผัส หรือการสูดดมไอระเหย ที่เข้มข้นหรือมากเกินไป   
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กลไกการออกฤทธิ์ / การเกิดพิษ 

 มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างแรง 

 

 ประโยชน์ 
 โซเดียม ไฮดรอกไซด์ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ สารเคมีอนินทรีย์  สารเคมีอินทรีย์ สบู่ 
เท็กซ์ไทล์  ใช้ท าความสะอาดขวดที่น ากลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมเบียร์และเครื่องด่ืม  โดยทั่วไปจะใช้
เพื่อฆ่าเชื้อและท าความสะอาด ใช้เพื่อขจัดสิ่งอุดตันในท่อน้ าทิ้ง การท าไม้ ใช้ในแบตเตอรี่    
                                                                                                                                                                
อาการแสดงพิษและการวินิจฉัย 

 1. ระบบหายใจ (จากการสูดดมไอระเหยเข้าไป) 
  1.1  การหายใจเอาไอระเหยที่ขึ้นจากท่อหลังการเทสารลงไป ท าให้หายใจติดขัด ล าบาก  ท าลาย
เนื้อเยื่อปอด 

  1.2 คอบวม 

  1.3 ตา, หู, จมูก, และ ล าคอ 

  1.4 ท าให้เจ็บปวดอย่างรุนแรงและเป็นแผลพุพองในล าคอ จมูก ตา หู ริมฝีปาก และลิ้น 

  1.5. รุนแรงถึงขั้นตาบอดได้ 

  1.6 ผู้ที่เคยได้รับสารเข้าทางปาก  อาจมีการพัฒนากลายเป็นมะเร็งทางเดินอาหารได้ใน
ภายหลัง  12-42 ปี 

 2. กระเพาะอาหาร และล าไส้ 
  2.1 ถ้ารับประทานเข้าไป จะระคายเคืองหลอดอาหารอย่างรุนแรง เป็นแผลไหม้ 
  2.2 ปวดท้องอย่างรุนแรง 

  2.3 อาเจียน 

  2.4 อาเจียนเป็นเลือด 

  2.5 มีเลือดออกในอุจจาระ 

 3. หัวใจและหลอดเลือด 

  3.1 ความดันต่ าอย่างรวดเร็ว 

  3.2 หลอดเลือดตีบ 
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 4. ผิวหนัง 

  4.1 ระคายเคือง จนถึงผิวหนังไหม้พุพอง 

  4.2 ผิวหนังและเนื้อเยื่อข้างใต้ผิวหนังตาย 

  4.3 หากสัมผัสสารซ้ าๆเป็นระยะเวลานาน  จะท าให้เกิดอาการแห้งแตก  เกิดอาการอักเสบของ
ผิวหนงั 

  4.4 นอกจากน้ีผิวหนังที่ถูกสารกัดอย่างรุนแรงก็อาจเป็นมะเร็งได้ 

 5. เลือด 

  5.1 ความเป็นกรดด่างเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง น าไปสู่การท าลายอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย 

  5.2 ความรุนแรงของการเกิดพิษขึ้นกับปริมาณ และความเข้มข้นของสารที่ร่างกายได้รับ รวมทั้ง
การเจือจางและการสะเทินด่างอย่างรวดเร็ว อาจเกิดการท าลายอย่างรุนแรงที่เนื้อเยื่อปาก ล าคอ ตา ปอด 
หลอดลม จมูกและกระเพาะอาหาร  การท าลายหลอดลมและกระเพาะอาหารจะยังคงอยู่อีกหลายสัปดาห์ 
ซึ่งท าให้เสียชีวิตได้ถึงแม้เวลาผ่านไปแล้วเป็นเดือนหลังการรับประทานเข้าไป          
                  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

 ไม่มียาต้านพิษ  วิธีปฐมพยาบาลจะท าตามอาการ 

 1. ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง 

   ให้รีบล้างด้วยน้ ามากๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที พร้อมกับถอดชุดอุปกรณ์ต่างๆ ที่เปื้อน
สารออก  หากยังไม่หายระคายเคืองให้ท าซ้ า แล้วรีบน าส่งแพทย์ 

 2. ถ้าสัมผัสถูกตา 

   ให้รีบล้างด้วยน้ าอุ่นโดยค่อยๆ ให้น้ าไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที ระวังอย่าให้น้ าล้างตา
ไหลเข้าตาข้างที่ไม่โดนพิษ หากยังไม่หายระคายเคือง ให้ท าซ้ า แล้วรีบน าส่งแพทย์ 

 3. ถ้ารับประทานเข้าไป 

  อย่าท าให้คนไข้อาเจียนออกมา ให้คนไข้ด่ืมน้ าหรือนมทันที แต่ถ้าคนไข้ก าลังอาเจียนหรือ
หมดสติ ไม่ควรให้ของเหลวใดๆ 

 

 4. ถ้าคนไข้สูดดมเข้าไป 

   เคลื่อนย้ายคนไข้ไปในที่อากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อน ในลักษณะกึ่งต้ังตรง  อาจต้องให้
เครื่องช่วยหายใจ  
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การเก็บรักษา  

 1. เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดฝาแน่นเรียบร้อย ให้ห่างไกลจากเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 2. ไม่ควรใช้ภาชนะที่ท าจากอลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก ตะกั่ว แก้ว ในการบรรจุ 
 3. ไม่เก็บในที่มีความชื้น และให้ห่างไกลจากน้ า 

 4. เวลาเก็บต้ังภาชนะให้ตรง เก็บในบริเวณที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

 5. เวลาเปิดจุกควรเปิดด้วยความระมัดระวัง ป้องกันแรงดันภายในภาชนะ    

     การก าจัด 

 6. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางปริมาณน้อย  สามารถเททิ้งลงอ่างน้ า  แล้วเปิดน้ าตาม
ปริมาณมากๆ แต่ถ้ามีปริมาณมากควรสะเทินเสียก่อนค่อยเททิ้ง 

 7. ไม่ควรเททิ้งบนพื้นดิน  และไม่ทิ้งร่วมกับขยะในบ้าน 

 

 7. น้ ายาเช็ดกระจก 

 น้ ายาท าความสะอาดสารพัดประโยชน์  และน้ ายาเช็ดกระจกหลายยี่ห้อมีแอมโมเนียเป็น
ส่วนผสม  แอมโมเนียมีฤทธิ์เป็นด่างและสามารถกัดกร่อน  มีสูตรเคมีคือ NH3 ซึ่งปกติจะอยู่ในสถานะก๊าซ
ไม่มีสีที่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว  แต่เมื่อละลายน้ า จะอยู่ในรูปสารละลายของ  แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์
(NH4OH) อย่างไรก็ตามแอมโมเนียสามารถระเหยออกมาเป็นก๊าซ  และอาจเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ
และดวงตาได้ โดยทั่วไปความเข้มข้นของแอมโมเนียในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 5 – 10% 

น้ าหนักต่อปริมาตร 

ผลของแอมโมเนียต่อสุขภาพ 

 1. ผลจากการสูดดม         

  หากได้รับใน ปริมาณไม่มากอาจท าให้เกิดอาการระคายเคือง  แสบจมูกและล าคอ ไอหรือ
จาม  แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงขึ้นอาจถึงขั้นหายใจผิดปกติ  น้ าค่ังในปอดและอาจน าไปสู่การอุดตันของ
ทางเดินหายใจได้ เด็กที่สัมผัสก๊าซแอมโมเนียในปริมาณเท่ากับผู้ใหญ่  อาจจะได้รับผลกระทบจาก
แอมโมเนียมากกว่าผู้ใหญ ่ และอาจท าให้มีอาการท่ีรุนแรงกว่า   เนื่องจากเด็กมีพื้นที่ผิวของปอดที่จะสัมผัส
กับแอมโมเนียมากกว่าผู้ใหญ่  
 2. ผลเมื่อเข้าตาแอมโมเนีย สามารถซึมซาบเข้าสู่ดวงตา และเป็นอันตรายได้มากกว่าด่างชนิด
อ่ืนๆ  ดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียเข้าตาโดยตรง  หรืออาจเป็นไอของแอมโมเนีย  แม้ในปริมาณต่ า 
(100 ส่วนในล้านส่วน) จะท าให้เกิดการระคายเคืองเปลือกตาปิด  และเป็นอันตรายต่อกระจกตาได้ หาก
ได้รับแอมโมเนียในปริมาณมาก ๆ อาจถึงขั้นตาบอดชั่วคราวหรือถาวรได้ 
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 3. ผลจากการสัมผัสทางผิวหนัง 

  ท าให้เกิดการระคายเคืองและผิวหนังอักเสบและไหม้ ซึ่งความรุนแรงขึ้นอยู่กับความแรงของ
แอมโมเนีย ระยะเวลาที่สัมผัส 

 4. ผลเมื่อรับประทานเข้าไป 

  ท าให้คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และในบางรายมีอาการไหม้ของปาก คอหอย หลอดอาหารและ
กระเพาะอาหาร        

การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับแอมโมเนีย 

 หากสัมผัสแอมโมเนียทางผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ าปริมาณมาก หากเข้าตาให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ า
สะอาดปริมาณมาก ๆ ถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วน าตัวไปส่งแพทย์  หากรับประทานเข้าไปให้ด่ืมน้ าหรือ
นม 1 - 2  แก้วทันท ี อย่าพยายามท าให้อาเจียน อย่าให้ด่ืมสารละลายของกรดเข้าไป  เพื่อท าให้แอมโมเนีย
เป็นกลาง  รวมทั้งอย่าให้รับประทานผงถ่าน (activated carbon) แล้วจึงน าตัวผู้ป่วยส่งแพทย์ 

 ข้อแนะน าและข้อควรระวัง 

 1. ห้ามผสมผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนีย  เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ ายาฟอก
ขาวโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะเกิดปฏิกิริยาได้ก๊าซคลอรามีน(chloramine) ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อ
ระบบทางเดินหายใจ รวมถึงไฮดราซีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง 

  2. หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนีย  หากคุณหรือคนในครอบครัวเป็นโรคหอบหืด เนื่องจาก
มีโอกาสได้รับผลกระทบจากแอมโมเนียมากกว่าคนปกติ 

 3. ระบายอากาศในห้อง  หรือบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียด้วยการเปิดหน้าต่าง หรือ
ใช้พัดลมเป่า 

 4. ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์เปล่าที่ใช้หมดแล้ว สามารถทิ้งลงในถังขยะได้ แต่หากจ าเป็นต้องทิ้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ยังใช้ไม่หมดด้วยให้เจือจางด้วยน้ าปริมาณ มากก่อนทิ้งภาชนะ 

การเก็บรักษา  

 ควรปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็กและอาหาร 

 8. น้ ายาท าความสะอาดพื้น 

 น้ ายาท าความสะอาดพื้น เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดบ้านที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  
ในปัจจุบัน โดยมีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อ ส่วนประกอบส าคัญซึ่งมีบทบาทใน        
การช าระล้างคราบมันสกปรกคือสารลดแรงตึงผิว (surfactant) นอกจากนี้ยังมีการเติมสารอ่ืน ๆ และ    
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สารปรุงแต่ง ได้แก่ สารขจัดคราบ สารให้กลิ่นหอม และ สี เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพดี
และน่าใช้มากย่ิงขึ้น 

 โครงสร้างทางเคมีของสารลดแรงตึงผิวประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ส่วนหัวซึ่งมีคุณสมบัติชอบน้ า 
(hydrophilic head group) และส่วนหางซึ่งไม่มีขั้วและมีคุณสมบัติชอบไขมัน (hydrophobic tail) 

 

  

 

ภาพที่ 3.1  โครงสร้างทางเคมีของสารลดแรงตึงผิว 

 สารลดแรงตึงผิวแต่ละประเภทดังข้างต้นมีการน ามาใช้เป็นส่วนประกอบส าคัญในผลิตภัณฑ์ช าระ
ล้างชนิดต่าง ๆ เช่น สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบมักเป็นชนิดที่นิยมใช้กันมากในผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดทั่วไป   เนื่องจากมีคุณสมบัติในการช าระล้างได้ดี   สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกอาจมีการน ามา
ผสมในน้ ายาท าความสะอาดสูตรฆ่าเชื้อโรค สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีทั้งประจุบวกและลบมัก ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ช าระล้างส าหรับเด็ก เนื่องจากมีคุณสมบัติก่อการระคายเคืองต่อตา และผิวหนังค่อนข้างน้อย  
ส าหรับผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดประเภทน้ ายาท าความสะอาดพื้น  มักนิยมใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดที่ไม่มี
ประจุ  เนื่องจากให้ฟองน้อย  สามารถท าความสะอาดพื้นผิวได้ดี  หนึ่งในสารลดแรงตึงผิวชนิดนี้  ที่มักพบ
ได้บ่อยในผลิตภัณฑ์น้ ายาท าความสะอาดพื้นผิวยี่ห้อต่าง ๆ คือ สารกลุ่มอัลคิล ฟีนอล เอธอกซีเลต เช่น    
โนนิล ฟีนอล อีธอกซีเลต (15 EO)  (nonyl phenol ethoxylates (15 EO) หรืออาจเรียกว่า เอธอกซีเลตเตท 
โนนิล ฟีนอล (ethoxylated nonyl phenol) (ใช้ชื่อย่อว่า NPE-15EO) เป็นสารอนุพันธ์ในกลุ่มโนนิลฟีนอลที่
มีการเติมหมู่เอธิลีน ออกไซด์ (ethylene oxide)   เป็นต้น 

ความเป็นพิษและอาการพิษ 

 มีรายงานความเป็นพิษแบบเฉียบพลันของสาร NPE เช่น หากรับประทาน สูดดม หรือสัมผัสกับ
ผิวหนังที่ความเข้มข้นสูง ๆ  จะท าให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ตา และ
ผิวหนังอย่างรุนแรง มีอาการไอ วิงเวียน หายใจหอบถี่ อาเจียน 
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การปฐมพยาบาล 

            ในกรณีที่ได้รับน้ ายาท าความสะอาดพื้นที่มีสารนี้ผสมอยู่ในปริมาณเล็กน้อย มักไม่เกิดการระคาย
เคืองที่รุนแรงแต่อย่างใด  อาจเพียงแต่ล้างบริเวณสัมผัสด้วยน้ า  แต่หากกรณีที่ได้รับสารในปริมาณมากให้
ปฏิบัติดังนี้ 

             หากสัมผัสผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ าจ านวนมาก หากเปื้อนเสื้อผ้าให้ถอดออกและล้างร่างกาย
ด้วยน้ ามาก ๆ  หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ าสะอาด จนอาการทุเลา ตรวจดูบริเวณที่สัมผัสสารหากอาการไม่
บรรเทาให้รีบน าส่งแพทย ์

             หากรับประทาน  ในกรณีที่ปริมาณน้อยให้ด่ืมน้ า  เพื่อเจือจางจัดร่างกายให้อยู่ในท่าศีรษะสูง เพื่อ
ป้องกันการส าลัก ในกรณีที่ได้รับปริมาณมาก ห้ามท าให้อาเจียนและรีบน าส่งแพทย์ 
 

การเก็บรักษา 

            เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง 

 

 9. กาวตราช้าง : เอธิล ไซยาโนอะคริเลต 

 กาวตราช้าง : เอธิล ไซยาโนอะคริเลต (ethyl cyanoacrylate, ECA) เป็นสารเคมีในกลุ่มไซยา
โนอะคริเลตที่ใช้เป็นสารยึดติด (adhesive) ชนิดแห้งเร็ว ซึ่งมักรู้จักกันในชื่อของซูเปอร์กลู (Super glue) 

พาวเวอร์กลู (Power glue) หรือ กาวตราช้าง เอธิล ไซยาโนอะคริเลตสามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน 
(polymerization) ได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีน้ าอยู่ ท าให้ได้เป็นสายยาวเชื่อมต่อกันและยึดวัสดุให้ติดแน่นกัน
ดังนั้นการเก็บรักษาจึงต้องเก็บไว้ในภาชนะที่ป้องกันอากาศ ส่วนการที่ท าให้สายยาวของเอธิล ไซยา
โนอะคริเลตอ่อนนุ่ม (softening) สามารถท าได้โดยน าไปแช่ในตัวท าละลายอินทรีย์ เช่น อะซิโทน ไนโตร
มีเทน เมทิลลิน คลอไรด์ เป็นต้น 

 ชื่อทางการค้า          

 Super Glue®, Krazy Glue®, Power Glue® 

ประโยชน ์

       ใช้เป็นส่วนประกอบหลักในกาวยึดติดชนิดแห้งเร็ว ใช้ในการยึดติดกันของพื้นผิววัสดุ 
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ข้อมูลความปลอดภัย  

การสูดดมไอของสารนี้ สามารถท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อทางเดินหายใจได้ ซึ่งอาจท า
ให้การหายใจติดขัดได้  การสัมผัสสารนี้ จะท าให้ผิวหนังที่สัมผัสกับสารนี้ยึดติดกัน และเกิดการระคายเคือง 
หากสารนี้ถูกตา จะเกิดการระคายเคืองที่ตา ท าให้น้ าตาไหลมาก หรืออาจท าให้เปลือกตายึดติดกัน และ
หากกินเข้าไป จะท าให้เนื้อเยื่อในปากยึดติดแน่นกัน 

 

วิธีการแก้ไขพิษเบื้องต้น  

 1. หากได้รับพิษจากการสูดดม ให้รีบน าผู้ป่วยออกไปยังที่มีบริเวณอากาศถ่ายเทสะดวก หากไม่
ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์          

 2. หากถูกผิวหนัง อย่าพยายามดึงหรือแยกรอยที่ติดออก ให้ล้างด้วยน้ าจ านวนมาก ๆ แล้วจึงค่อย ๆ 
ดึงออก 

 3. หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ าสะอาดจ านวนมาก ๆ อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์ 
 4.  หากกินเข้าไป ให้ตรวจดูว่าไม่มีสิ่งใดอุดหลอดลมของผู้ป่วยและผู้ป่วยมีการหายใจปกติ แล้วรีบ
ไปพบแพทย์ 
 

ค าเตือน  

 1. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง เพราะจะท าให้เกิดอาการระคายเคืองและยึดติดกันอย่างรวดเร็ว
 2. ห้ามรับประทานหรือสูดดม        

 3. ห้ามทิ้งลงในแม่น้ า คูคลอง แหล่งน้ าสาธารณะ 

การเก็บรักษา  

 เก็บในภาชนะที่ป้องกันอากาศ  ในที่แห้งและเย็น มิดชิด ห่างจากเด็ก   ห่างจากอาหารและสัตว์เลี้ยง 
ความร้อนและเปลวไฟ 

 10.  ชอร์กขีดจ ากัดแมลงคลาน 

 ชอร์กขีดจ ากัดแมลงคลานเป็นยาฆ่าแมลง ( insecticide) ที่นิยมใช้กันมากในครัวเรือน ออกฤทธิ์
ก าจัดแมลงคลาน เช่น มด แมลงสาบ และปลวก โดยใช้ขีดตาม มุมห้อง รอบขาตู้อาหาร และรอบถังขยะ 
เป็นต้น สารส าคัญที่ออกฤทธิ์ฆ่าแมลง คือ deltamethrin 
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สารออกฤทธิ์ 

 Deltamethrin 0.06 %w/w 

 วิธีใช้ 

          1.  ทุกครั้งที่ใช้ให้จับแท่งชอล์กด้วยถุงพลาสติกหรือกระดาษที่หุ้มห่อ 

          2.  ลากเส้นขนานหลาย ๆ เส้น ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ขวางทางที่แมลงคลานชอบเดินผ่าน 
เช่น ขอบหรือมุมห้อง หรือบริเวณที่หลบซ่อน 

          3.  ลากเส้นวงกลม 2-3 วง รอบขาตู้อาหาร ตู้เอกสาร และถุงขยะ เป็นต้น 

          4.  ใช้ชอล์กขีดในเวลากลางคืน แล้วเช็ดออกในตอนเช้า 

วิธีเก็บรักษา  

          เก็บในท่ีแห้งมิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง  

ค าเตือน 

          1.  ภายหลังจากหยิบจับชอล์ก ควรล้างมือด้วยน้ าและสบู่ทุกครั้ง 

          2.  ระวังอย่าให้เด็กและสัตว์เลี้ยงสัมผัสชอล์กที่ขีดไว้ 

วิธีแก้พิษเบื้องต้น 

          1.  หากกลืนกนิชอล์ก รีบท าให้อาเจียน โดยให้ด่ืมน้ าสะอาด 2 แก้วแล้วท าการล้วงคอ 

          2.  หากมีอาการรุนแรง ให้รีบน าส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรก 

 

เครื่องส าอางและความสวยความงาม  

 

 1. ยาย้อมผม         

 ยาย้อมผม  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนสีผม   ทั้งเพื่อท าให้ดูอ่อนกว่าวัยจากการเปลี่ยนผมสี
เทาหรือขาวให้เป็นสีเดิม  หรือเพื่อความสวยงามตามแฟชั่น  ดังนั้นยาย้อมผมจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ต้ังแต่
วัยรุ่นถึงผู้สูงอาย ุทั้งเพศหญิงและชาย 
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ประเภทของยาย้อมผม  

 ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมในท้องตลาด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ     

 1.  ยาย้อมผมชนิดชั่วคราว  ประกอบด้วยสีที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่  เคลือบบนชั้นนอกของเส้นผม ซึ่ง
สีนี้จะหลุดออกภายหลังจากการสระผมด้วยแชมพูเพียงครั้งหรือสองครั้ง    

 2.  ยาย้อมผมชนิดกึ่งถาวร ประกอบด้วยสีที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก ซึ่งสามารถซึมเข้าไปถึงชั้นกลางของ
เส้นผมได้ สีจะคงทนได้นาน 3-5 สัปดาห ์

 3.  ยาย้อมผมชนิดถาวร ยาย้อมผมชนิดนี้ติดทนบนเส้นผม  และทนต่อการสระด้วยแชมพู ซึ่งยาย้อม
ผมชนิดถาวรนี้มี  2  ชนิด คือ  ยาเคลือบสีผม  ซึ่งสีจะสะสมที่ชั้นนอกของเส้นผมเท่านั้น (โดยสีที่ใช้มี 3
ประเภท  ได้แก่ สมุนไพรย้อมผม เกลือโลหะย้อมผม และสีผสม) และอีกชนิดหนึ่ง คือ ยาย้อมผมชนิดที่ซึม
เข้าเส้นผม  ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการเปลี่ยนสีผม  ยาย้อมผมชนิดนี้ประกอบด้วยน้ ายา 2 ขวด คือ ขวดที่ 
1  ครีมสี  เป็นของเหลวหรือครีม  ซึ่งประกอบด้วยสีที่ใช้ในการเปลี่ยนสีผม ที่เรียกว่า สีออกซิเดชัน หรือสี
พารา ท าให้ชั้นนอก ของเส้นผมบวม พอง  และแยกออกท าให้สีซึมเข้าสู่ชั้นกลางของเส้นผม  แต่ถ้าน้ ายา
เป็นด่างมากจะละลายชั้นนอกของเส้นผม  ท าให้ผมหยาบกระด้าง  นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารลดแรง
ตึงผิว ที่ช่วยให้สีซึมเข้าเส้นผมได้ดี และสารที่ท าให้ข้นเพื่อให้สีไม่ไหลออกจากเส้นผม ขวดที่ 2  น้ ายา
โกรก   ประกอบด้วย 6%  ของ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) ซึ่ง ท าหน้าที่ออกซิไดซ์      
สีพาราให้เกิดสีย้อมผม  หากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีความเข้มข้นมากกว่า  6% จะท าลายเส้นผมและ
ระคายเคืองหนังศีรษะ แต่ถ้าความเข้มข้นต่ ากว่านี้ก็จะไม่สามารถออกซิไดซ์สีพาราได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
ในการใช้ยาย้อมผมชนิดนี้ต้องผสมน้ ายาทั้ง 2 ขวดทันทีก่อนใช้ย้อมผม เพื่อให้ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ปล่อยออกซิเจนอิสระไปออกซิไดซ์สีพาราให้เกิดสี ส าหรับการเปลี่ยนสีผม       
 

 ข้อควรระวังในการใช้ยาย้อมผม 

 1. ไม่ควรย้อมผมหากมีแผลบนศีรษะ 

 2. ทดสอบการแพ้ก่อนย้อมผม 24-48 ช.ม.  

 3. สวมถุงมือยางขณะท าการย้อมผม 

 4. ท าตามวิธีใช้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
 5. ให้หยุดใช้  และล้างออกด้วยน้ าทันที  เมื่อมีอาการคัน ผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่ใช้ หรือ
ที่ถูกน้ ายา 

 6. เก็บผลิตภัณฑ์ย้อมผมในที่มืด และเย็น 

 7. ไม่เทน้ ายาผสมที่เหลือกลับขวด เนื่องจากภาชนะบรรจุอาจระเบิด ให้ทิ้งในที่ที่เหมาะสม 

 8. ไม่ใช้ยาย้อมผม ย้อมขนตา หรือขนค้ิว เพราะอาจท าให้ตาบอด 

 9. หญิงมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาย้อมผม 
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 หากเกิด อาการแพ้เมื่อใช้ยาย้อมผมชนิดถาวรแบบที่ซึมเข้าเส้นผมตามที่ได้ กล่าวไปแล้ว ก็ยังมี
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดอ่ืนๆ ให้คุณเลือกใช้ได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารจากธรรมชาติ
  ดังนั้นการอ่านฉลากที่ระบุส่วนประกอบส าคัญในยาย้อมผมจะช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับตัวเอง  และท าให้คุณสวยสมวัยอย่างปลอดภัยได้ 
 

 2. เครื่องส าอางผสม Alpha - Hydroxy Acids หรือ เอ เอช เอ (AHAs) 

    ปัจจุบันมีการใช้เครื่องส าอางผสม Alpha - Hydroxy Acids หรือ เอ เอช เอ (AHAs) เช่น กรดกลัย
คอลิค (glycolic acid) กรดแลคติค (lactic acid) และ Beta – Hydroxy  Acids หรือ บี เอช เอ (BHAs) 

เช่น กรดซาลิซิลิค (salicylic acids) อย่างแพร่หลาย ในขณะที่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้  
เอ เอช เอ ได้แก่ อาการระคายเคืองเล็กน้อย แสบผิว ผิวหนังร้อนแดง มีตุ่มพอง และไหม้  

   AHAs [Alpha-Hydroxy Acids] และ BHAs [Beta-Hydroxy Acids] เป็นสารที่นิยมน ามาใช้เป็น
ส่วนผสมในเครื่องส าอาง แต่เนื่องจากสารทั้งสองกลุ่มนี้มิได้เป็นสารห้ามใช้ หรือสารควบคุมพิเศษ หรือสาร
ควบคุม ดังนั้นเครื่องส าอางที่ผสมสารเหล่านี้และไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษหรือ  สารควบคุม 
จัดเป็นเคร่ืองส าอางทั่วไป มีวางจ าหน่ายทั่วไปทั้งที่ผลิตในประเทศและที่น าเข้าจากต่างประเทศ 

 AHAs เป็นกรดที่มีอยู่ตามธรรมชาติ บางครั้งเรียก กรดผลไม้ ( fruit acid) เนื่องจากที่มาของ        
กรดนี้ คือ glycolic acid  มาจากน้ าอ้อย lactic acid  มาจากนมเปรี้ยว  citric acid  มาจากมะนาว       
สับประรด  pyruvic acid  มาจากมะละกอ  malic acid  มาจากแอปเปิ้ล tartaric acid มาจากเหล้าองุ่น 
สารในกลุ่ม AHAs ที่นิยมใช้ในเครื่องส าอาง คือ glycolic acid และ lactic acid   

  BHAs ที่มีการกล่าวถึง คือ Salicylic acid ซึ่งใช้ในทางการแพทย์มานานแล้ว เป็นยาทา
ภายนอก  ใช้รักษาโรคผิวหนังที่มีลักษณะหนา แข็งกระด้าง เช่น Salicylic acid 6% + Benzoic acid 12% 

ใช้รักษาเชื้อราที่ผิวหนัง Salicylic acid 10-12%, Salicylic acid 2-4% + Talcum ใช้โรยเท้าที่มีเหงื่ออก
มาก ผิดปกติ  Salicylic acid ที่ใช้ในเครื่องส าอางนั้นใช้เพื่อเป็นสารระงับเชื้อในผลิตภัณฑ์ ทาผิวบริเวณ   
ที่แข็งกระด้าง เช่น ส้นเท้า/ข้อศอก ช่วยลดริ้วรอย  จุดด่างด าได้บ้าง ให้ใช้ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 2%         
การโฆษณาสรรพคุณของเครื่องส าอางที่ผสม AHAs หรือ BHAs ที่ปรากฏทางสื่อต่างๆ เช่น 

 

  1.  ท าให้ผิวเรียบ แลดูละเอียดมากขึ้น 

  2. ท าให้ผิวแลดูสดใสมากขึ้น 

  3. ท าให้ผิวแลดูเต่งตึงมากขึ้น 

  4. ลดริ้วรอยเหี่ยวย่น 

  5. ช่วยให้สีผิวจางลง 

  6. ลดการอุดตันของรูขุมขน จึงใช้ในผลิตภัณฑ์ส าหรับสิว 
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กลไกการรักษา   

  AHAs และ BHAs เป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรด จะช่วยให้ผิวหนังชั้นนอกหลุดลอกออกไปได้เร็ว
ขึ้น มองเห็นผิวที่อยู่ชั้นถัดไปที่ยังอยู่ในสภาพดี จึงแลดูผิวดีขึ้น AHAs เมื่อถูกทาลงบนผิวหนังจะถูกดูดซึม
ไปยังผิวหนังชั้นในสุด และไปท าลายแรงยึดเกาะระหว่างเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วในชั้น horny layer ท าให้
เซลล์เหล่านี้ลอกหลุดง่ายขึ้น ซึ่งผลให้เซลล์ชั้นล่างลงไปขึ้นมาแทนท่ี ท าใหผ้ิวหน้าเรียบเนียน สดใสกว่าเดิม
เนื่องจากเซลล์ในชั้น hormy layer ที่เกาะติดกันแน่นและไม่หลุดลอกออกจะไปอุดตันรูขุมขน เป็นสาเหตุ
ของการเกิดสิว AHAs จึงช่วยให้เกิดสิวลดลง 

ความเป็นพิษ 

 USFDA แจ้งว่าจากการศึกษา การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี AHAs เป็นองค์ประกอบอาจท าให้ผู้ใช้มีความไว
ต่อแสงแดดมากขึ้น โดยเฉพาะกับรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งอาจท าลายผิวหนัง และการใช้ยาขนาดสูง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ระยะยาว อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ซึ่งทั้ง USFDA และ EU อยู่ใน
ระหว่างติดตามความปลอดภัยของสารนี้ แต่ยังมิได้มีการประกาศใช้บังคับในเรื่องปริมาณ หรือความ
เข้มข้นของสารแต่อย่างใดUSFDA  ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการใช้ AHAs ในเครื่องส าอางอย่างปลอดภัย
น้ัน ความเข้มข้นของ AHAs ต้องไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ และสูตรต ารับมีพีเอชมากกว่า หรือเท่ากับ 3.5 ส่วน
ผลิตภัณฑ์ในร้านเสริมสวยส าหรับการลอกหน้านั้น   ความเข้มข้นของ AHAs ต้องไม่เกิน 30 เปอร์เซนต์ 
และสูตรต ารับมีพีเอชมากกว่า หรือเท่ากับ 3.0 ซึ่งต้องใช้โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว              

 อาการพิษ 

  ส านักงานคณะ กรรมการอาหารและยา ได้ติดตามข้อมูลความปลอดภัยของการใช้สารกลุ่มนี้ใน
เครื่องส าอาง เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น และพบว่า USFDA ได้รับรายงานอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ AHAs 100 ราย มีอาการต้ังแต่ระคายเคืองเล็กน้อย แสบผิว ผิวหนังร้อนแดง เป็นตุ่ม
พอง และผิวไหม้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาติดตามอาการไม่พึงประสงค์ หรือ  ที่เรียกอีกอย่าง
ว่า อาการแพ้จากการใช้เครื่องส าอาง โดยส่งแบบรายงานการแพ้ให้แพทย์ที่พบผู้ป่วยที่มารับการรักษา 

เนื่องจากแพ้เครื่องส าอางแล้วรายงานมายัง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  พบว่าอาการแพ้ที่เกิด
จากเครื่องส าอางผสม AHAs และ BHAs คือ ระคายผิว แสบผิว มีเม็ดผื่นคัน ผิวหนังร้อนแดง และ
เกรียม  รายงานการแพ้ที่ได้รับเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากผู้ที่มีอาการแพ้บางราย อาจมิได้ไปพบ
แพทย ์หรือมิได้แจ้งให้แพทย์ทราบ หรือ แพทย์มิได้บันทึกลงในรายงาน 
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ข้อควรระวัง  

 เครื่องส าอาง ทุกชนิดต้องมีฉลากภาษาไทยที่แสดงข้อความบังคับอย่างครบ ถ้วน (ชื่อ ชนิด ส่วน 
ประกอบส าคัญ ชื่อและที่ต้ังผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต และปริมาณสุทธิ)  การใช้เครื่องส าอางใดเป็นครั้งแรก 
ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยทาผลิตภัณฑ์ในปริมาณ เล็กน้อย ลงบนบริเวณท้องแขน ทิ้งไว้ 24-48 

ชั่วโมง ถ้าไม่มีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น แสดงว่าใช้ได้  เนื่องจาก ประเทศไทยอากาศร้อน แสงแดดจัดจ้า 
ตามปกติควรหลีกเลี่ยงแสงแดดอยู่แล้ว และ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้เครื่องส าอางผสม AHAs และ BHAs ต้อง
หลีกเลี่ยง หรือ ป้องกันผิวจากแสงแดดเป็นพิเศษโดยการ ไม่ออกไปอยู่กลางแจ้งขณะแดดจัด 

 1. สวมเสื้อผ้าที่ปกปิดผิวมิดชิดหรือกางร่มเมื่ออยู่กลางแจ้ง 

 2. ใช้เครื่องส าอางผสมสารป้องกันแสงแดด ที่ระบุค่า SPF ต้ังแต่ 15 ขึ้นไป   

 หากใช้แล้วเกิดอาการระคายเคืองแสบผิว หรือผิวหนังร้อนแดงเป็นระยะเวลานาน  ให้หยุดใช้และ
ปรึกษาแพทย ์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในเด็กและเด็กทารกด้วย 

 

 3. สารป้องกันแสงแดด 

 

 สารป้องกันแดด เป็นเครื่องส าอางในรูปของครีมหรือโลชั่นที่ใช้ทาเพื่อป้องกันผิวหนังอักเสบจากการ
ถูกแสงแดด ในผู้ที่จ าเป็นต้องท างานกลางแดด นักว่ายน้ า หรือผู้ที่ไปเที่ยวทะเล สารป้องกันแสงแดดมี
หลายชนิด ผู้ใช้ต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณาจากชนิดของสารที่เป็น
ส่วนประกอบและค่าของสารป้องกันแสงแดด (Sun Protection Factor,SPF) SPF เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพของสารป้องกันแดดในการป้องกันไม่ให้ผิวหนังเกรียมจากแสงแดด เช่น ถ้าสารป้องกันแดดมี
ค่า SPF-15 แสดงว่าเมื่อทาสารป้องกันแดดนี้แล้วจะสามารถตากแดดได้นานเพิ่มเป็น 15 เท่าของผิวหนัง
ซึ่งไม่ได้ทาสารป้องกันแดด         

 ข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สารป้องกันแดด ก่อนทาต้องมีผิวหนังที่สะอาดและแห้ง ควรทาสาร
ป้องกันแดดครึ่งชั่วโมงก่อนถูกแดด  หลังจากทาควรให้สารป้องกันแดดแห้งเสียก่อนแล้วจึงค่อยสวมเสื้อผ้า
หรือแต่งหน้า ในการว่ายน้ าควรทาสารป้องกันแดดที่กันน้ าได้และควรทาซ้ าทุก 2 ชั่วโมง หรือทุก 1 ชั่วโมง 

 

อื่นๆ 

 1.  พลาสติก (Plastic)         

 พลาสติกเป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากความสะดวกในการใช้  ราคาไม่แพง น้ าหนัก
เบา  และสามารถท าให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น ฟิล์ม หรือไฟเบอร์ ได้ พลาสติกเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์โดยเป็นวัสดุส าหรับการผลิตของ เล่น ภาชนะใส่อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เลนส์ 
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ส่วนประกอบในสายไฟ ท่อน้ า อุปกรณ์ประกอบในรถยนต์ สารเคลือบภายในกระป๋องหรือกล่องบรรจุ
อาหาร เป็นต้น  อย่างไรก็ตามปัจจุบันความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย และการบังคับควบคุมการใช้
พลาสติก ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ 

 ในช่วงคริสศตวรรษ 1990 ได้มีการน าพลาติกกลับมาเวียนท าใหม่ (plastic recycling program) 

พลาสติกกลุ่ม thermoplastic สามารถน ากลับมาหลอมและใช้ใหม่ได้  ส่วนกลุ่ม thermoset สามารถน ามา
บดและใช้เป็น filler  ปัจจุบันมีการแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์จากพลาสติกตามชนิดของพลาสติกเพื่อ 

ประโยชน์ในการเวียนท าใหม่ โดยให้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 3.2  สัญลักษณ์แสดงประเภทของพลาสติกที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 PET (PETE) หรือ Polyethylene Terephthalate  พลาสติก PET เป็นขวดใสใช้บรรจุน้ าด่ืม น้ าอัดลม
ขนาด 2 ลิตร ขวดน้ ามันพืช และกระปุกเนยถั่ว  

 HDPE หรือ High Density Polyethylene เป็นขวดสีขาว ทึบแสง หรือสีทึบอ่ืน ๆ มักใช้บรรจุน้ าด่ืม 
นม ยาเม็ด ผงซักล้าง น้ ายาล้างห้องน้ า แป้งฝุ่น  

 PVC หรือ Polyvinyl Chloride  พลาสติกพีวีซีมักใช้เป็นท่อประปา เฟอร์นิเจอร์ ขวดน้ า แผ่นฟิล์ม
ถนอมอาหาร ภาชนะบรรจุน้ าสลัดและน้ ายาซักล้าง 

 LDPE หรือ Low Density Polyethylene มักใช้เป็นถุงซักแห้ง ภาชนะเก็บอาหาร สารเคลือบกระป๋อง  

          PP หรือ Polypropylene มักใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร อาหารทารก ฝาขวด หลอดดูดน้ า  

          PS หรือ Polystyrene มักถูกน ามาใช้ผลิต ถ้วย ชาม ถาดอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารกลับบ้าน  

          Other  หมายถึงพลาสติกชนิดอ่ืน ๆนอกเหนือจากชนิดที่ 1-6 มักเป็นพวก Polycarbonate ซึ่งใช้เป็น
ภาชนะบรรจุอาหาร ทัพเพอร์แวร์ แกลลอนน้ าด่ืม และขวดนัลจีน (nalgene) รวมทั้งใช้ในการเคลือบด้านใน
ของกระป๋องบรรจุอาหาร (metal can linings)  

ชนิดและประโยชน์ใช้สอยของพลาสติก  

 Polyethylene (PE) ใช้ท าถุงพลาสติก ขวดพลาสติก 

          Polypropylene (PP) ใช้ท าภาชนะบรรจุอาหาร กันชนรถ 

          Polystyrene (PS) ใช้ท าโฟมบรรจุอาหาร ถ้วยใช้แล้วทิ้ง กล่องใส่ซีดีและเทป 

          High impact polystyrene (HIPS)  
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          Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) ใช้ท าโครงของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น จอเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 
          Poly (ethylene terephthalate) (PET) ใช้ท าขวดบรรจุน้ าอัดลม แผ่นฟิล์มพลาสติก ภาชนะที่เข้า
เครื่องไมโครเวฟ 

          Polyester (PES) ใช้ท าไฟเบอร์ ผ้า 

          Polyamides (PA, Nylons) ใช้ท า ไฟเบอร์ ขนแปรงสีฟัน  

2. ก๊าซหุงต้มอาหาร 

 ก๊าซหุงต้มอาหาร จัดอยู่ในกลุ่ม “ยาสลบ” เพราะถ้าสูดดมก๊าซนี้ในปริมาณที่มาก จะเกิดอาการง่วง
เหงาหาวนอน เมื่อสัมผัสก๊าซนี้จะเกิดอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุต่างๆ ท าให้ผิวแห้ง ถ้าหายใจไปมากๆ จะ
ท าให้เกิดโรคปอดอักเสบปอดบวม ท าให้ร่างกายขาดออกซิเจนถึงตายได้ 

 กรณีที่ก๊าซรั่วออกมามาก ท าให้ปริมาณก๊าซในบริเวณนั้นมีมาก เมื่อมีประกายไฟที่จุดขึ้น ก๊าซจะติด
ไฟ อาจเกิดระเบิดขึ้น 

 3. ยาฆ่าแมลง 

 ยาฆ่าแมลง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆดังนี้ 
 1. พวกคลอริเนเต็ดไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ ดีดีที คลอเดน ลินเดน แอลดริน เดลเธน เฮปตาคลอ และ

เมททอกซิคลอ ยาในกลุ่มนี้มีพิษและมีปัญหาตกค้างเป็นเวลาหลายสิบปี ปัจจุบันจึงพบว่าตัวยา
เหล่านี้มีพิษตกค้างในอาหาร ในสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งในคนด้วย 

 2. พวกอร์กาโนฟสเฟต ได้แก่ มาลาไทออน พาราไทออน เมวินฟอส ยาในกลุ่มนี้มีพิษสูงมากกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ แต่พิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีน้อย เพราะสลายตัวได้เร็ว ระหว่างการใช้จึงควร
ระมัดระวังให้มาก 

 3. พวกคาร์บาเมท ได้แก่ คาร์บารีล หรือเซวิน สามารถฆ่าแมลงได้กว้างขวาง มีพิษตกค้างในพืชผัก 
และสิ่งแวดล้อมในระยะสั้น แต่มีข้อเสียคือ จะมีพิษสูงต่อผึ้ง และปลา 

 ยาฆ่าแมลง เป็นพิษต่อมนุษย์โดยตรง เพราะสามารถสะสมในร่างกายได้โดยการบริโภค สูดดม หรือ 
ซึมเข้าผิวหนัง  
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อาการพิษ 

 หากถูกผิวหนังบ่อยๆ มีอาการอักเสบ นอกจากนี้ยังมีอาหารทางประสาท ต่ืนเต้นง่าย หนังตากระตุก 
สั่น บางชนิดท าให้กล้ามเนื้ออ่อนเพลียด้วย หากรับเข้าสู่ร่างกายมากอาจตายได้ 

 

 4. น้ ามันเบนซิน 

 เมื่อถูกผิวหนังท าให้ระคายเคือง หายใจเข้าไปอาจท าให้เวียนศีรษะ เบนซินอันตรายเยื่อตา และท า
ให้ตาเคืองอักเสบได ้

 ไอเบนซินนอกจากจะมีสารตะกั่วแล้ว ยังมีสารประกอบเบนซินอยู่ด้วย ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเข้าร่างกาย
มากๆ อาจท าให้เป็นมะเร็งได้ ถ้าไอเบนซินมีมากๆ จะท าให้มีอากาศน้อยไม่พอหายใจ อาจท าให้ตายโดย
ขาดอากาศได้ 

สรุป 

 สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมีอยู่มากมายไม่ว่าจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซซึ่งเราควรใช้
ให้ถูกหน้าที่และถูกต้องด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ก็ควรเก็บรักษาให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันอันตราย         
ท่ีอาจจะมีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากเกิดอุบัติระหว่างการใช้เราก็ควรรู้จักวิธี     
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งแพทย์ ดังนั้นก่อนจะใช้ควรอ่านดูที่ฉลากของผลิตภัณฑ์หรือศึกษาข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะใช้เพื่อท าให้เกิดความปลอดภัย             
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ค ำถำมท้ำยบทที่ 3 

 

 1.  อธิบายสาเหตุของสารเคมีในชีวิตประจ าวันที่ท าให้เกิดอันตราย 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 2. อธิบายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 3. จงสรุปหลักการใช้  อาการพิษ ข้อควรระวัง การปฐมพยาบาล การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
        ภายในห้องน้ าและห้องครัว  เครื่องส าอาง และอื่นๆ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

การส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย  9  ชั่วโมง 
 

หัวข้อเรื่อง 
 ประเภทกล้ามเนื้อโครงร่าง 

 ความส าคัญในการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 ประเภทของการออกก าลังกาย 

 หลักการฝึกหรือก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 T25 

 องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

 ตารางการด าเนินการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย 

 วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 นันทนาการนั 
 สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. สามารถอธิบายความส าคัญการท างานของสมรรถภาพทางกาย 

 2. สามารถอธิบายองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 

 3. สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายของตนเองและผู้อื่นได้ 

 4. สามารถน าความรู้เรื่องสมรรถภาพทางกายไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 5. สามารถเลือกพฤติกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 1. ซักถามก่อนเข้าเนื้อหา 

 2. บรรยาย สรุปเนื้อหา  
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 3. ค านวณหาน้ าหนักตนเอง ค่าดัชนีมวลกาย สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก อัตรากาเต้นของ ชีพจร
ที่เหมาะสมในการฝึกสมรรถภาพทางกาย 

 4. สุ่มซักถามระหว่างการบรรยายเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

 5. มอบหมายใบงาน 

 6. ท าแบบฝึกหัด 

 7. แบ่งท ากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. ใบงาน 

 3. Power point 

 4. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. การเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา 

 2. การค านวณ 

 3. การท าแบบฝึกหัด 

 4. การตอบค าถามระหว่างการบรรยายและสรุปเนื้อหา 

 5. การท ากิจกรรมนันทนาการ 
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บทที่ 4 

การส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและนันทนาการ 
 

 มนุษย์เราทุกคนนอกจากมีความต๎องจะมีสุขภาพแล๎วยังมีความปรารถนาที่จะมีสมรรถภาพทางกาย
ที่ดี  โดยที่มีกิจกรรมนันทนาการชํวยผํอนคลายความตึงเครียด เพื่อท าให๎การท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของรํางกายในการท ากิจกรรมหรือท างานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ    
 โดยทั่วไปแบํงสมรรถภาพทางกายออกเป็น 2 ประเภท คือ สมรรถภาพทางกายทั่วไป (General 

Physical Fitness และสมรรถภาพทางกายพิเศษ 

(Special Physical Fitness) 

 1. สมรรถภาพทางกายท่ัวไป : คณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดมาตรฐานการทดสอบความสมบูรณ์
ทางกาย (International Committee for the Standardization of Physical Fitness Research) ได๎จ าแนก
ความสมบูรณ์ทางกายออกเป็น 7 ประเภท คือ ความเร็ว (Speed) พลังกล๎ามเนื้อ (Muscle Power) ความ
แข็งแรงของกล๎ามเนื้อ (Muscle Strength) ความอดทนของกล๎ามเนื้อ (Muscle Endurance) ความ
แคลํวคลํองวํองไว (Agility) ความอํอนตัว (Flexibility) และความอดทนทั่วไป (General Endurance, 

Aerobic Capacity) องค์ประกอบเหลํานี้เกิดจากสมรรถภาพการท างานที่สัมพันธ์  กันของระบบอวัยวะ   
ตําง ๆ เชํน ระบบกล๎ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบประสาท และระบบไหลเวียนเลือด หากระบบหนึ่งระบบใด
ท างานขัดข๎องจะเป็นเหตุให๎สมรรถภาพทางกายทั่วไปลดลง และอาจเป็นอุปสรรคตํอการท างานของระบบ
อ่ืน ๆ อีกด๎วย 

 2.  สมรรถภาพทางกายพิเศษ : เป็นสมรรถภาพที่นักกีฬาจะต๎องมีเฉพาะส าหรับนักกีฬาที่จะท าการ
แขํงขัน กลําวคือ นักกีฬาวํายน้ าจะต๎องมีสมรรถภาพทางกายพิเศษแตกตํางจากนักฟุตบอล  และนักกรีฑา
ในการเสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายพิเศษ ต๎องมีการฝึกนอกเหนือจากการฝึกสมรรถภาพทั่วไป เชํน นัก
ฟุตบอลต๎องฝึกกล๎ามเนื้อขา ไหลํ  และล าตัวพิเศษ นักมวยต๎องฝึกก าลังกล๎ามเนื้อแขน ไหลํ อก ขา และ
ล าตัว เป็นต๎น กีฬาบางประเภทต๎องการแรงกล๎ามเนื้อ  ไมํต๎องการความอดทน บางอยํางไมํต๎องการใช๎แรง
มากนัก  บางประเภทต๎องการสมรรถภาพหลาย ๆอยํางรวมกัน อยํางไรก็ตาม กีฬาที่ไมํต๎องการเทคนิคมาก         

ผลการแขํงขันจะขึ้นอยูํกับสมรรถภาพทางกายเพียงอยํางเดียว แตํกีฬาที่ใช๎เทคนิคมากการมีสมรรถภาพ
ทางกายท่ีดี จะชํวยให๎นักกีฬาสามารถปฏิบัติตามเทคนิคที่ฝึกมาได๎อยํางถูกต๎องและมีประสิทธิภาพ  กลําว
ได๎วําสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับกีฬาทุกประเภท 
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ลักษณะของผู้มีสมรรถภาพทางกายท่ีดี ต๎องประกอบด๎วย 

 1. สุขภาพจิตดี หมายถึง เป็นผู๎ที่อารมณ์เบิกบานยิ้มแย๎มแจํมใสอยูํเสมอ มีอารมณ์ที่มั่นคงไมํ
หวั่นไหวตํอภาวการณ์แวดล๎อมได๎งําย รวมทั้งสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได๎ 

 2. สุขภาพขงรํางกายดี หมายถึง สุขภาพของอวัยวะตํางๆของรํางกายสามารถท างานเป็นไปด๎วย
ความปกติ ไมํมีความบกพรํองหรือเจ็บป่วย รวมทั้งมีกล๎ามเนื้อที่แข็งแรง มีความเร็ว พลังงาน
กล๎ามเนื้อ ความอดทนของกล๎ามเนื้อ ความคลํองตัว ความอํอนตัว ความอดทนทั่วไป              
การประสานงานระหวํางระบบประสาทกับระบบกล๎ามเนื้อที่ดี 

 

ความส าคัญของสมรรถภาพทางกาย 

 การท่ีบุคคลมีสมรรถภาพทางกาที่ดี ท าให๎ตนเองได๎รับประโยชน์หลายด๎าน นอกจากจะท าให๎สุขภาพ
รํางกายแข็งแรงสมบูรณ์แล๎ว ยังชํวยสร๎างความมั่นคงในการด าเนินชีวิตในครอบครัว และสํงผลถึงสังคม
ประเทศชาติอีกด๎วย 

1. สุขภาพ 

หัวใจมีขนาดใหญํขึ้น กล๎ามเนื้อหัวใจมีความแข็งแรง อัตราการเต๎นของหัวใจต่ าลง หลอดเลือดมี
ความยืดหยุํน ปริมาณเม็ดเลือดเพิ่มมากขึ้น ความจุปอดเพิ่มขึ้น อัตราการหายใจลดลง 
นอกจากนี้กล๎ามเนื้อโครงรํางมีขนาดใหญํขึ้น กล๎ามเนื้อสามารถท างานได๎นานหรือทนทานขึ้น 
ระบบประสาทรับรู๎ และตอบสนองตํอสิ่งเร๎าได๎อยํางรวดเร็วและแมํนย า  ในด๎านความต๎านทาน
ตํอโรคสูงขึ้น สุขภาพจิตก็ดีเชํนกัน 

 2. ครอบครัว 

คนในครอบครัวสามารถท าหน๎าที่ของตนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ไมํป่วย ชํวยเพิ่มความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ครอบครัวจึงอยูํรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ 

 3. สังคมประเทศชาติ 

เมื่อบุคคลในชาติซึ่งถือวําเป็นทรัพยากรที่มีคํายิ่ง เป็นผู๎มีสมรรถภาพทางกายดี รํางกายแข็งแรง
สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพของตนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผลผลิตของประเทศชาติก็
สามารถเพิ่มขึ้นได๎ การพัฒนาประเทศก็สามารถด าเนินก๎าวหน๎าไปได๎ด๎วยดี สภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศก็มั่นคง บ๎านเมืองสงบเรียบร๎อย ท าให๎ประเทศชาติมีความมั่นคง 
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ประเภทกล้ามเนื้อโครงร่าง 

 กล๎ามเนื้อต๎นแขนของเราประกอบไปด๎วยกล๎ามเนื้อด๎านหน๎าเรียกวํา ไบเซป (biceps) และกล๎ามเนื้อ
แขนหลัง เรียกวํา ไตรเซป (Triceps ) ซึ่งการท่ีเราจะเลํนเวทให๎กล๎ามแขนใหญํโตสวยงามได๎นั้น จ าเป็นต๎อง
บริหารกล๎ามเนื้อทั้งสองสํวน ไมํใชํเพียงสํวนใดสํวนหนึ่งเทํานั้น 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1  กล๎ามไบเซพและไตรเสพของกล๎ามเนื้อแขน ขา                                                                

(ที่มา http://saturdayplayground.com/2012/02/17/firmup-biceps-triceps สืบค๎น 4 พฤษภาคม 2556) 

ไบเซพหรือ (Flexors)   คลายตัว    ไตรเสพ หรือ (Extensors)   หดตัว        »»    แขนเหยียดออก  
ไบเซพหรือ (Flexors)    หดตัว       ไตรเสพ หรือ (Extensors)  คลายตัว      »»    แขนงอเข๎า  
 

ความส าคัญในการออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 

      ปัจจัยที่ท าให๎คนเราด ารงชีวิตอยูํได๎อยํางเป็นปกติสุข ได๎แกํ  อาหาร น ้า อากาศ แสงแดด การออก
ก าลังกาย  การพักผํอน และสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จะเห็นได๎วําการออกก าลังกายนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
มาก เพราะเป็นกิจกรรมที่ท าให๎รํางกายเกิดการเคลื่อนไหว อันเป็นบํอเกิดแหํงพัฒนาการด๎านตํางๆ 
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        ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี ท าให๎มนุษย์ได๎รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ผลทางมุมกลับที่เกิดขึ้นก็
คือ การขาดการออกก าลังกาย ซึ่งความเจ็บไข๎ได๎ป่วยก็จะตามมา เชํน ความอ๎วน โรคความดันเลือดสูง โรค
เกี่ยวกับหัวใจ  เป็นต๎น 

          การออกก าลังกาย นอกจากจะชํวยเพิ่มพูนสมรรถภาพทางกายแล๎ว ยังมีประโยชน์อ่ืนๆ อีกเชํน 
รูปรํางดีขึ้น ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ  ชํวยให๎ผู๎มีอาการผิดปกติมีอาการดีขึ้น  ระบบขับถํายดีขึ้น นอน
หลับได๎ดีขึ้น  พลังทางเพศดีขึ้น  หัวใจ  ปอดและหลอดเลือดท าหน๎าที่ได๎ดีขึ้น  ชํวยให๎อาการของโรคหลาย
โรคดีขึ้น ชํวยให๎ต้ังครรภ์และคลอดได๎งํายขึ้น  ชํวยประหยัดคํารักษาพยาบาลเพราะมีแอนติบอดีสูง สรุป
แล๎วก็คือความมีสุขภาพดีนั่นเอง 
 

ตารางที ่ 4.1  เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงในผู๎ที่ออกก าลังกายและผู๎ไมํออกก าลังกาย 

 

ความเปลี่ยนแปลง ผู๎ที่ออกก าลังกาย ผู๎ไมํออกก าลังกาย 

ประสิทธิภาพของหัวใจ 

น้ าหนักของหัวใจ 

จ านวนโลหิตฝอย 

ปริมาตรของหัวใจ 

อัตราการเต๎นขงหัวใจขณะ
พักผํอน 

ปริมาณงานของหัวใจ 

ท างานโดยประหยัด 

ความดันโลหิตแดงขึ้นสูง 

ความเร็วในการไหลของเลือด 

ลักษณะของหลอดเลือด 

หัวใจมีประสิทธิภาพดี 
350-500 กรัม 

มาก 

900-1,200 ซีซี 
 

30-60 ครั้ง/นาที 
 

5,000-10,000 แอมเคพี 
หัวใจบีบต่ า 

ช๎า 

ยืดหยุํน 

หัวใจเล็กตามแบบคนไมํฝึก 

250-300 กรัม 

น๎อย 

700-800 ซีซี 
 

70-80 ครั้ง/นาที 
 

10,000-15,000 แอมเคพี 
หัวใจบีบสูง 

เร็ว 

ยืดหยุํน 

 

 

ประเภทของการออกก าลังกาย 

 

           การออกก าลังกาย มีหลายลักษณะ ในที่นี้จะแบํงตามลักษณะวิธีฝึก ได๎ดังนี้ 
                1.  การออกก าลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric Exercise) เป็นการออกก าลังกายโดย    
การเกร็งกล๎ามเนื้อ โดยไมํมีการเคลื่อนไหวสํวนใดๆ ของรํางกาย ได๎แกํ การเกร็งกล๎ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือ
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กลุํมหนึ่งสักครูํ แล๎วคลายและเกร็งใหมํ ท าสลับกันหรือการออกแรงดัน ดึงวัตถุที่ไมํเคลื่อนไหว เชํน การดัน
ก าแพง  ดันวงกบบานประตู หรือพยายามยกเก๎าอ้ีตัวที่เรานั่งอยํู เป็นต๎น 

                    2.  การออกก าลังกายแบบไอโซทอนิก (Isotonic Exercise) เป็นการออกก าลังกายตํอสู๎กับ
แรงต๎านทาน โดยให๎กล๎ามเนื้อมีการหดตัวหรือคลายตัวด๎วย ซึ่งหมายถึง มีการเคลื่อนไหวข๎อตํอหรือแขนขา
ด๎วยได๎แกํ การยกหรือวางสิ่งของ 
                    3.   การออกก าลังกายแบบไอโซคิเนติก (Isokinetic Exercise) เป็นการออกก าลังกายโดยให๎
รํางกายตํอสู๎กับแรงต๎านทานด๎วยความเร็วคงที่ นับเป็นการออกก าลังกายแบบใหมํ เชํน การวิ่งบนลูํกล หรือ
การขี่จักรยานวัดงาน เป็นต๎น 

       4.  การออกก าลังกายแบบไมํใช๎ออกซิเจน (Anaerobic Exercise) เป็นการออกก าลังกายโดย
ใช๎พลังงาน ATP ที่สะสมอยูํในเซลล์กล๎ามเนื้อ ได๎แกํ การออกก าลังกายเบาๆ หรือการออกก าลังกายที่หนัก
ในชํวงเวลาสั้นๆ เชํน  ยกน ้าหนัก  วิ่งเร็ว 100 เมตร  การฝึกแบบไมํใช๎ออกซิเจนจะใช๎วิธีการฝึกน ้าหนักหรือ
ฝึกแบบมีชํวงพักเข๎าชํวย ซึ่งโอกาสที่จะท าให๎กล๎ามเนื้อฉีกขาดมีสูง การอบอํุนรํางกายจึงมีความส าคัญมาก
โดยยึดหลัก "FITT" ดังนี้ 
                       F = Frequency ความถี่ของการฝึก 2-3 วันตํอสัปดาห์ 
                         I  = Intensity ความเข๎มของการฝึกประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของ HRmax 

                         T = Time ระยะเวลาของการฝึกแตํละครั้ง 3-5 นาที 
                         T = Type ชนิดของกิจกรรมที่ใช๎ฝึกควรสอดคล๎องกับกีฬาที่เลํน 

                  5.  การออกก าลังกายแบบใช๎ออกซิเจน (Aerobic Exercise) มักเรียกทับศัพท์วํา " การออก
ก าลังกายแบบแอโรบิก" ศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย  เกตุสิงห์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยได๎ใช๎ค า
วํา "อากาศนิยม" เป็นการออกก าลังกายที่ท าให๎รํางกายเพิ่มพูนความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจนท า
ให๎ได๎บริหารปอด หัวใจและกล๎ามเนื้อเป็นเวลานานพอที่จะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น ประโยชน์ขึ้น
ตํอรํางกายด๎วยความเร็วต ่าหรือปานกลาง ในระยะเวลาอยํางน๎อย 15 นาทีขึ้นไป  การออกก าลังกายแบบ
แอโรบิกนับวําเป็นประโยชน์ตํอสุขภาพมากที่สุด จะเป็นการออกก าลังกายชนิดใดก็ได๎ที่จะกระต๎ุนให๎หัวใจ
และปอดต๎องท างานมากขึ้นถึงจุดๆ หนึ่ง และด๎วยระยะเวลาหนึ่งซึ่งนานพอที่จะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นประโยชน์ตํอรํางกาย เชํน วํายน ้า  วิ่ง  ข่ีจักรยาน  เดินเร็ว  เต๎นร าแอโรบิก  กรรเชียงเรือ กระโดดเชือก 
เป็นต๎น  ค าวํา "แอโรบิก" ถูกน ามาใช๎ในการออกก าลังกายเมื่อปี ค.ศ.1968  โดยนายแพทย์คูเปอร์ 
(Kenneth H. Cooper) และคณะ นายแพทย์คูเปอร์ได๎เขียนหนังสือขึ้นเลํมหนึ่งชื่อ "Aerobic" ซึ่งได๎รับความ
สนใจมากในระยะนั้น การออกก าลังกายแบบแอโรบิกนั้น รํางกายจะท างานอยํางตํอเนื่องช๎าๆ เป็น
เวลานาน และใช๎ระยะทางไกล โดยยึดหลัก "FITT" เชํนกัน ดังนี้ 
                        F = Frequency ความถี่ของการฝึก 3-5 วันตํอสัปดาห์ 
                        I  = Intensity ความเข๎มของการฝึก 70 - 85 เปอร์เซ็นต์ของ HRmax 
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                        T = Time ระยะเวลาของการฝึกแตํละครั้ง 15-60 นาที หรือมากกวํา 

                        T = Type ชนิดของกิจกรรมที่ใช๎ เชํน วํายน ้า วิ่งเหยาะ  เดินเร็ว  เต๎นร าแอโรบิก ขี่จักรยาน 
กระโดดเชือก ยกน ้าหนักแบบแอโรบิก เป็นต๎น 

 

หลักการฝึกหรือก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 

 มีปัจจัยส าคัญ 4 ประการ 
 1. ความถี่ของการฝึก ควรฝึกหรือออกก าลังกาย 3-5 วันตํอสัปดาห์ หรือฝึกวันเว๎นวันก็ได๎ 
 2. ความเข๎มของการฝึก การฝึกควรมีความเข๎มพอควร โดยให๎อัตราการเต๎นของหัวใจที่เป็น
เป้าหมายอยูํระหวําง 60-90 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต๎นสูงสุดของหัวใจ (ตรวจสอบโดยการจับชีพจรแทน) 
ในขั้นต๎นนี้ เราสามารถค านวณหาอัตราการเต๎นสูงสุดของหัวใจได๎ โดยใช๎สูตร 
                                            อัตราการเต๎นสูงสุดของหัวใจ (HRmax)     =  220 - อาย ุ

             ในกรณีที่เป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิกนั้น จะต๎องให๎อัตราการเต๎นของหัวใจอยูํระหวําง 
70-85 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต๎นสูงสุดของหัวใจ จึงจะเป็นผลดีตํอสุขภาพโดยรวมๆ 

          3.  ระยะเวลาของการฝึก (Duration of Training) แบํงออกได๎ดังนี้ 
         3.1  ระยะเวลาในการฝึกตํอครั้ง การออกก าลังกายที่เข๎มและตํอเนื่องควรใช๎เวลาระหวําง 5 - 30 
นาทีตํอวัน แตํถ๎าเป็นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งความเข๎มจะต ่าหรือปานกลาง จะต๎องใช๎เวลา 15 - 

60 นาที หรือมากกวํา 

            3.2  ระยะเวลาในการฝึกตํอสัปดาห์ จะใช๎ 3-5 วันตํอสัปดาห์ หรือฝึกวันเว๎นวัน ดังได๎กลําว
มาแล๎ว ส าหรับกรีฑาบางประเภทอาจจ าเป็นต๎องฝึกทุกวัน โดยเฉพาะประเภทลาน 

           3.3  ระยะเวลาในการฝึกทั้งก าหนดการ ขึ้นอยูํกับความสามารถของแตํละบุคคล โดยทั่วไปจะใช๎
เวลาทั้งก าหนดการอยูํระหวําง 8-18 สัปดาห์ แตํถ๎าเป็นการฝึกเพื่อความทนทานหรือก าลัง อาจใช๎เวลาฝึก
ตลอดทั้งปีก็ได ๎

  3.4 แบบของการออกก าลังกาย (Mode of Exercise) โดยทั่วไปการออกก าลังกายจะต๎อง
ค านึงถึงการใช๎กล๎ามเนื้อใหญํ ความตํอเนื่องของกิจกรรม ความเป็นจังหวะ และการใช๎ออกซิเจนแบบ
ธรรมชาติ  กิจกรรมที่สํงเสริมลักษณะดังกลําว ได๎แกํ วํายน ้า วิ่งเร็วสลับวิ่งเหยาะ เดินธรรมดาสลับเดินเร็ว 
ขี่จักรยาน พายเรือ วิ่งทางไกล กระโดดเชือก รวมถึงการเลํนกีฬาตํางๆ ทุกชนิด 

ระดับของอัตราการเต๎นชีพจรที่ใช๎เป็นเกณฑ์ในการฝึก ประกอบด๎วย 

     ระดับที่มีการเผาผลาญไขมันในรํางกายความหนัก 50-60 % ของอัตราการเต๎นสูงสุดของหัวใจ
(Maximum heart rate : HRmax) 
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     ระดับที่ชํวยรักษาสุขภาพปอดและหัวใจให๎แข็งแรงความหนัก 60-80 % ของอัตราการเต๎นสูงสุดของ
หัวใจ(Maximum heart rate : HRmax) 

ระดับที่ชํวยพัฒนาระบบการท างานแบบใช๎ออกซิเจนความหนัก 70-80 % ของอัตราการเต๎นสูงสุด
ของหัวใจ(Maximum heart rate : HRmax) 

     ระดับที่ชํวยพัฒนาระบบการท างานแบบไมํใช๎ออกซิเจน ความหนัก 80-90 % ของอัตราการเต๎น
สูงสุดของหัวใจ(Maximum heart rate : HRmax) 

ระดับที่ต๎องระมัดระวังอันตรายท่ีอาจเกิดกับรํางกายความหนัก 90-100 % ของอัตราการเต๎นสูงสุด
ของหัวใจ(Maximum heart rate : HRmax) 

โดยการค านวณอัตราการเต๎นของหัวใจสูงสุด ท าได๎โดยน า 220-อาย ุ 

 

วิธีการจัดความหนักของการฝึก 

 ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธุ์(2536) ได๎เสนกฎเกณฑ์เบื้องต๎นบางอยําง ที่เกี่ยวข๎องกับล าดับของทํา
ฝึก การจัดเตรียมพื้นที่วางอุปกรณ์และการใช๎อุปกรณ์ตํางๆ ตลอดจนการเลือกทําฝึก ดังนี้  
 1. การใช๎ทําฝึกหลายๆ ทํา 

 2. คํอยๆเพิ่มความหนักขึ้นอยํางมีระบบ 

 3. การเลือกแบบฝึกและการจัดล าดับการเคลื่อนไหว ต๎องท าให๎งํายเทําที่จะท าได๎ 

 4. การจัดระเบียบการฝึกซ๎อมสมรรถภาพโดยทั่วไปและแผนการฝึกแตํละชั่วโมงอยํางมีความหมาย 

  ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ดร.สมชาย ประเสริฐศิริพันธุ์(2536) ได๎เสนอแนะวิธีการเพิ่มความหนักไว๎ดังนี้ 
 1. ฝึกแบบไหลเวียนและท าซ้ าในทําเกําด๎วยอัตราเร็วคงที่(สม่ าเสมอ) 
 2. ฝึกแบบไหลเวียนและท าซ้ า(ช๎าสลับเร็ว) 
 3. แบบคูํหรือฝึกเป็นกลุํมยํอยในเวลาเดียวกันและเวลาเทํากัน 

 4. การเปลี่ยนจากทําวิ่งและกระโดด 

 5. เพิ่มความหนักของงานโดยใช๎น้ าหนักและอุปกรณ์ที่ใช๎มือ 

 6. เปลี่ยนทําในขณะเคลื่อนที่ 
 7. เปลี่ยนเงื่อนไขของอุปกรณ์และสถานที่ฝึก 

 8. เปลี่ยนทําการเริ่มต๎น โดยเฉพาะการฝึกแบบวงจร 
 9. ใช๎จังหวะกับแบบฝึกท่ีต๎องท าติดตํอกัน 

 สิ่งส าคัญในการฝึกซ๎อมอีกประการคือ การพักชํวงเวลาของการฝึกที่นานเกินไปหรือน๎อยเกินไป มีผล
ตํอรํางกายของผู๎ฝึกซ๎อม การพิจารณาชํวงเวลาในการพัก สามารถสังเกตจากการแสดงทางสรีรวิทยาได๎
ดังนี้  
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1. ชีพจร พักจนกระทั่งชีพจรอยํูระหวําง 80-90 ครั้ง/นาที จึงคํอยเริ่มฝึกตํอไป 

2. อาการแสดงภายนอก ผู๎ฝึกมีอาการสดชื่น กระปรี้กระเปรํา แสดงวําหายเหนื่อยแล๎วจึงเริ่มในชํวง
ตํอไป 

 

T25 

 การออกก าลังกายแบบ T25 มีชื่อเต็ม ๆ วํา Focus T25 คิดค๎นโดย Shaun T เทรนเนอร์มาก
ประสบการณ์ผู๎เป็นเจ๎าของโปรแกรมออกก าลังกายแบบอินแซนนิตี (Insanity) หรือการออกก าลังกายแบบ
เต๎นไปเต๎นมา ใช๎การเคลื่อนไหวของรํางกายเยอะ ๆ ติดตํอกันเป็นเวลา 60 วัน ซึ่งก็เป็นการออกก าลังกายที่
ฮิตในหมูํคนไดเอตและคนรักสุขภาพมากํอนหน๎านี้ 

 แตํหลังจากสํงโปรแกรมอินแซนนิตี (Insanity) ในรูปแบบ DVD ออกมาเขยําวงการออกก าลังกายได๎
สักระยะ ทาง BEACHBODY (http://www.beachbody.com) และ Shaun T ก็สํง Focus T25 ออกมาอีก
ชุดเพื่อตอกย้ าวําเวลาไมํใชํปัญหาของคนอยากมีหุํนสวยสุขภาพดีอีกตํอ ไป เนื่องจากการออกก าลังกาย
แบบ T25 เป็นการออกก าลังอยํางหนักติดตํอกันเพียง 25 นาทีตํอวันเทํานั้น และในอีก 50 วัน เจ๎าโปรแกรม 
T25 จะเปลี่ยนคุณเป็นคนละคนแบบที่ต๎องตะลึงงัน ! 

 การออกก าลังแบบ T25 จะเน๎นการออกก าลังแบบคาร์ดิโอ เคลื่อนไหวกล๎ามเนื้อทุกสัดสํวนตํอเนื่อง
นาน 25 นาทีโดยไมํหยุดพัก และออกก าลังแคํ 5 วันตํอสัปดาห์เทํานั้น  

 ทั้งนี้ การออกก าลังกายแบบ T25 ยังตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหมํได๎อยํางถูกเผง เพราะ T25 

ไมํจ าเป็นต๎องใช๎อุปกรณ์ออกก าลังกายหลายชิ้น เพียงแคํดัมเบลขนาดพอเหมาะกับยางยืดก็พอ ไมํต๎องใช๎
พื้นที่เยอะ สามารถออกก าลังกายได๎เองที่บ๎านโดยไมํต๎องเสียเวลาไปฟิตเนสที่ไหน อาศัยแคํรองเท๎าผ๎าใบที่
ถูกกิจจะลักษณะกับใจที่มุํงมั่นแนํวแนํเทํานั้น 

 โดย T25 จะแบํงการออกก าลังเป็น 3 เฟส เริ่มจาก Alpha ซึ่ง เป็นเวอร์ชั่นส าหรับออกก าลัง
เสริมสร๎างกล๎ามเนื้อทุกสัดสํวนโดยพื้นฐานกํอน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ เพื่อเตรียมพร๎อมรํางกายให๎แข็งแรง
กํอนจะก๎าวเข๎าสูํเฟส Beta ในเดือนที่ 2 โดยเฟส Beta จะเน๎นออกก าลังสํวนกลางของล าตัว ซึ่งก็คือสํวน
หน๎าท๎องนั่นเองคํะ และสุดท๎ายกับเฟส Gamma เป็นการรวบรวมทั้ง 3 เฟสเข๎าด๎วยกัน 

 

องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 

 ความสามารถของระบบตํางๆ ในรํางกายประกอบด๎วย ความสามารถเชิงสรีรวิทยาด๎านตํางๆ ที่ชํวย
ป้องกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุจากภาวะการขาดการออกก าลังกาย  นับเป็นปัจจัยหรือตัวบํงชี้ส าคัญของ
การมีสุขภาพดี ความสามารถหรือสมรรถนะเหลํานี้ สามารถปรับปรุงพัฒนาและคงสภาพได๎ โดยการออก
ก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพมีองค์ประกอบ ดังนี้  

http://www.beachbody.com/
http://www.beachbody.com/
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 1. องค์ประกอบของรํางกาย ( Body Composition) ตามปกติแล๎วในรํางกายมนุษย์ประกอบด๎วย
กล๎ามเนื้อ กระดูก ไขมัน และ สํวนอ่ืนๆ แตํในสํวนของสมรรถภาพทางกายนั้น หมายถึง สัดสํวน
ปริมาณไขมันในรํางกายกับมวลรํางกายที่ปราศจากไขมัน โดยการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมัน 
(% fat)  

 2. ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด (Cardiorespiratory Endurance) หมายถึง สมรรถนะเชิง
ปฏิบัติของระบบไหลเวียนเลือด (หัวใจ หลอดเลือด) และระบบหายใจในการล าเลียงออกซิเจนไป
ยังเซลล์กล๎ามเนื้อ ท าให๎รํางกายสามารถยืนหยัดที่จะท างานหรือออกก าลังกายที่ใช๎กล๎ามเนื้อมัด 

ใหญํเป็นระยะเวลายาวนานได๎  
 3. ความอํอนตัวหรือความยืดหยุํน (Flexibility) หมายถึง พิสัยของการเคลื่อนไหวสูงสุดเทําที่จะท า

ได๎ของข๎อตํอหรือกลุํมข๎อตํอ  

 4. ความอดทนของกล๎ามเนื้อ ( Muscular Endurance) หมายถึง ความสามารถของกล๎ามเนื้อมัดใด
มัดหนึ่งหรือกลุํมกล๎ามเนื้อ ในการหดตัวซ้ าๆ เพื่อต๎านแรงหรือความสามารถในการหดตัวครั้ง
เดียวได๎เป็นระยะเวลายาวนาน 

 5. ความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อ ( Muscular Strength) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของแรงที่กล๎ามเนื้อ
มัดใดมัดหนึ่งหรือกลุํมกล๎ามเนื้อสามารถออก แรงต๎านทานได๎ ในชํวงการหดตัว 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 4.2 การด าเนินการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย 

 

รายการ วิธีการ ผู้ตรวจ 

 

1. ตรวจสุขภาพ โรคตําง ๆ  

ชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิ  
อัตราการหายใจ 

ทันตกรรม  

แพทย ์

พยาบาล 

ทันตแพทย์ 

2. ทดสอบสมรรถภาพ 

    ทางกาย 

 

ขนาดรูปรําง                                              

- น้ าหนัก สํวนสูง                                         
- ปริมาณไขมันในรํางกาย                            

ความแข็งแรง                                              

- กล๎ามเนื้อมือ                                           

- กล๎ามเนื้อขา     พลังกล๎ามเนื้อ                  

- ยืนกระโดดสูง                                           

- ยืนกระโดดไกล                                                
ความจุปอด                                                           
ความอํอนตัว                                              

- นั่งงอตัว                                               
ความแคลํวคลํองวํองไว                                             
- วิ่งเก็บของ                                                

- ก๎าวเต๎น 20 วินาที                                  
ความเร็ว                                                    

- วิ่งเร็ว 50 เมตร                                      
สมรรถภาพการใช๎ออกซิเจน(แอโรบิค) 

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา            
นักพลศึกษา                              
นักสรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
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รายการ วิธีการ ผู้ตรวจ 

 

2. ทดสอบสมรรถภาพ 

    ทางกาย(ตํอ) 

 

สมรรถภาพการไมํใช๎ออกซิเจน 

(แอนแอโรบิค) 

- พลัง 
- สมรรถภาพ 

 

3. ปฏิบัติการชีวเคมี ฮีมาโตคริต ฮีโมโกลบิน หมูํเลือดเม็ด
เลือดแดง เม็ดเลือดขาว ฯลฯ 

เทคนิคการแพทย์  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 

การทดสอบสมรรถภาพการท างานของร่างกายท่ัวไป 

 

1. การจับชีพจร (วัดสภาพหัวใจ) ผู๎ชายจะอัตราการเต๎นหัวใจ 70-75 ครั้ง/นาที สํวนผู๎หญิง 74-78 
ครั้ง/นาที  

2. ทําลุก-นั่ง (วัดความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อหน๎าท๎อง) นอนหงาย เหยียดขา แขนเหยียดเหนือศีรษะ
แตํราบแตะพื้น ยกล าตัวทํอนบนขึ้นมาในทํานั่ง ก๎มตัวให๎มือแตะหรือเกือบแตะปลายเท๎า ท าเพียง
ครั้งเดียว หากลุกขึ้นนั่งได๎แสดงวํากล๎ามเนื้อท๎องแข็งแรง  

3. ทํานั่งเป็นรูปตัวว ี(v) (วัดความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อท๎อง) นั่งลงเหยียดขาไปข๎างหน๎า สองมือจับ
เอว หรือยกขึ้นมาเสมอไหลํ คํอยๆยกขาท้ังสองขึ้น ล าตัวเอนมาข๎างหลัง ให๎น้ าหนักตกลงที่ก๎น อยูํ
ในทําท าล าตัวและขาเป็นมุมแหลมให๎นานนับ 1 ถึง 15 หรือ 15 วินาที ถ๎าท าได๎แสดงวํากล๎ามเนื้อ
ท๎องมีความแข็งแรงดี 

4. ทําก๎มแตะ (วัดความอํอนตัวของล าตัวโดยทั่วไป) จากทํายืนตรง เท๎าแยกจากกัน 1 ชํวงไหลํ ขา
เหยียดตึง ก๎มพับล าตัวทํอนบนลงมา ได๎นิ้วมือแตะหรือเกือบแตะนิ้วเท๎า 

     ส าหรบัชายปลายนิ้วสูงจากพื้น 1 นิ้ว หญิงปลายนิ้วแตะพื้น จึงจะแสดงวํารํางกายมีความอํอนตัว 
สามารถเคลื่อนที่ได๎มุมกว๎าง 

5. ทํานอนคว่ ายกอก (วัดความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อหลัง)นอนคว่ ากับพื้น สองมือประสานใต๎ศีรษะ 
ยกเฉพาะล าตัวทํอนบนขึ้นจากพื้น หากระดับอกสูงจากพื้นมากเทําใด แสดงวําหลังแข็งแรงดี 
โดยวัดความสูงจากพื้นถึงคาง ประมาณ 15 เซนติเมตร 
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6. ทํายืนไขว๎-นั่ง-ยืน (วัดอ านาจบังตัว) ยืนตรงไขว๎ขาขวามาด๎านหน๎าขาซ๎าย สองมือประสานใต๎
ศีรษะ คํอยๆ ลดล าตัวลง หยํอนก๎นลงนั่งในทําขัดสมาธิ แล๎วลุกยืนขึ้นโดยไมํใช๎มือแตะพื้น หาก
ท าได๎แสดงวํามีอ านาจบังคับตัวให๎สมดุลได๎ 

7. ทํายืนขาเดียวหลับตากางแขน (วัดการประสานงานของประสารทกับกล๎ามเนื้อ) ยืนตรงกางแขน
ออกเสมอระดับไหลํ ยกขาซ๎าย หรือยาขวาไปด๎านหลัง ยืนทรงตัวให๎นานอยํางน๎อยนับถึง 10 หาก
ท าได๎แสดงวําประสาทกับกล๎ามเนื้อท างานประสานกันดี มีประสาทที่ 6 หรือการทรงตัวได๎ดี 

8. ทํายืนกระโดดไกล (วัดก าลังขา) ยืนยํอเขําทั้งสอง กระโดดมาข๎างหน๎าให๎ไกลที่สุด ส าหรับชาย
หากกระโดดได๎ระยะเทํากับความสูงของตนเอง หรือหญิงเทํากับความสูงลบด๎วย 20 เซนติเมตร 
แสดงวํามีก าลังขาที่ดี  

9. ทําเดิน-วิ่ง 10 นาที (วัดความอดทนของหัวใจ) ให๎เดินเร็วหรือวิ่งเหยาะในเวลา 10 นาที ชายควร
ท าได๎ระยะทาง 1,500 เมตร หญิงระยะทาง 1,200 เมตร จึงจะแสดงวํารํางกายมีความอดทน 
หัวใจและการไหลเวียนเลือดท างานได๎ดี 

 

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ 

 ICSPFT-International Committee for the Standardization of Physical fitness Test 

 แบบทดสอบมาตรฐานระหว่างประเทศ 

 ประกอบด๎วยข๎อทดสอบ 8 รายการดังนี้ 
 1.  วิ่ง 50 เมตร (50 Meter Sprint) 

 2.  ยืนกระโดดไกล (Standing Broad Jump) 

 3.  แรงบีบมือ(Grip Strength) 

 4.  ลุก - นั่งใน 30 วินาที 

 5.  ก. ดึงข๎อ(Pull-ups) ชายอายุ 12 ปีขึ้นไป 

  ข. งอแขนห๎อยตัว ชายอายุต่ ากวํา 12 ปี และหญิง 
 6.  วิ่งเก็บของ  

 7.  งอตัวไปข๎างหน๎า 

 8.  วิ่งระยะไกล (Distance Run) 

   1000 เมตร ส าหรับชายอายุต้ังแตํ 12 ปีขึ้นไป 

   800 เมตร ส าหรับหญิงอายุต้ังแตํ 12 ปีขึ้นไป  

   600 เมตร ทั้งชาย - หญิงที่อายุต่ ากวํา 12 ปี 
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รูปร่างท่ีเหมาะสม 

 

 รูปรํางที่เหมาะสมสามารถค านวณได๎งํายๆ ดังนี้  
 

ดัชนีมวลกาย (Body mass index:BMI) 

  

BMI = น้ าหนักตัว(กิโลกรัม) / สํวนสูง(เมตร)ยกก าลังสอง 

 

เกณฑ์การแปลผล BMI ส าหรับชาวเอเชีย  

 

คํา BMI (kg/m2)                             การแปลผล    

  ต่ ากวํา 18.5                   น้ าหนักต่ ากวํามาตรฐาน  

  18.5 – 22.9                   น้ าหนักอยูํในเกณฑ์ปกติ (รูปรํางสมสํวน)  
   23.0 – 24.9                   น้ าหนักเกินกวํามาตรฐาน  

  25.0 – 29.9                   อ๎วนระดับที 1  

 มากกวํา 30.0                   อ๎วนระดับที่ 2  

 

สัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (WHR) 

WHR = รอบเอว (นิ้ว) / รอบสะโพก (นิ้ว) 

ตารางที่  4.3  เกณฑ์มาตรฐาน WHR  

ระดับปกติของเพศชาย ระดับปกติของเพศหญิง   

  อายุ 20 - 29 ปี                   0.83 - 0.88   อายุ 20 - 29 ปี                    0.71 - 0.77 

  อายุ 30 - 39 ปี                   0.84 - 0.91   อายุ 30 - 39 ปี                    0.72 - 0.78  

  อายุ 40 - 49 ปี                   0.88 - 0.95   อายุ 40 - 49 ปี                    0.73 - 0.79 

  อายุ 50 - 59 ปี                   0.90 - 0.96   อายุ 50 - 59 ปี                    0.74 - 0.81 

อายุ 60 - 69 ปี                     0.91 - 0.98      อายุ 60 - 69 ปี                    0.76 - 0.83 
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เครื่องมือวัดสมรรถภาพทางกาย 

ปริมาณไขมันในร่างกาย (Body Fat) 

 

เครื่องมือ Lange skinfold caliper 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 เครื่องมือการวัดปริมาณไขมันในรํางกาย 

(ที่มา www.langeservicecenter.com/lange 20manual.pdf สืบค๎น 23 พฤษภาคม 2556) 
 

 

 

 

  

 
 

TRICEPS 
BICEPS 

SUBSCAPULAR 
SUPRAILIAC 
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แรงบีบมือ (Grip Strength) 

 

 เครื่องมือ Hand grip dynamometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  เครื่องมือวัดแรงบีบมือ 

(ที่มา http://kwoodhambtg.weebly.com/blog/muscular-strength สืบค๎น 25 พฤษภาคม 2556) 
 

ความจุปอด (Vital Capacity) 

 

 เครื่องมือ Spirometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  เครื่องมือวัดความจุปอด 

(ที่มา http://www.medicalexpo.com/prod/beijing-m-b-electronic-instruments/table-spirometers-

67760-418303.html สืบค๎น 26 พฤษภาคม) 
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ความอ่อนตัว (Flexibility) 

เครื่องมือ Sit and Reach Test Box 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5  เครื่องมือวัดความอํอนตัว 

(ที่มา http://www.prohealthcareproducts.com/flexibility-testing สืบค๎น 26 พฤษภาคม) 
 

กระโดดสูง (Vertical Jump) 

 เครื่องมือ เครื่องมือวัดการกระโดดสูง (Yardstick) 

 

ยืนกระโดดไกล (Long Jump) 

 เครื่องมือ แผํนยางยืนกระโดดไกลพร๎อมเบาะรอง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  เครื่องมือวัดการกระโดดสูง 

ภาพที่ 4.6 อุปกรณ์การยืนกระโดดไกล 

(ที่มา http://www.amazon.com/S-Worldwide-Broad-Jump-Mat/dp/B000IELJZS สืบค๎น 27 
พฤษภาคม 2556) 

 

 

 

http://www.prohealthcareproducts.com/flexibility-testing
http://www.amazon.com/S-Worldwide-Broad-Jump-Mat/dp/B000IELJZS
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แรงเหยียดขา (Leg Strength) 

  เครือ่งมือ Back and leg dynamometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  เครื่องมือวัดแรงเหยียดขา 

(ที่มา http://www.panchalhealthcare.com/evaluation-systems.html สืบค๎น 30 พฤษภาคม 2556) 

 

ก้าวเต้น 20 วินาท ี(Nine-Square 20 sec.) 

  เครื่องมือ ตารางสี่เหลี่ยมจตุรัส  

 

วิ่งเก็บของ (Shuttle Run) 

  เครื่องมือ นาฬิกาจับเวลาอยํางละเอียด 1/10 วินาที 

 

สมรรถภาพการใช้ออกซิเจน (Aerobic capacity) 

  เครื่องมือ จักรยานวัดงาน (Bicycle ergometer) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8  จักรยานวัดงาน 

(ที่มา http://mobilehealthnetwork.ca/what-is-maximal-oxygen-uptake-or-vo2-max สืบค๎น 31 
พฤษภาคม 2556) 

 

 

http://www.panchalhealthcare.com/evaluation-systems.html%20สืบค้น
http://mobilehealthnetwork.ca/what-is-maximal-oxygen-uptake-or-vo2-max
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สมรรถภาพการไม่ใช้ออกซิเจน 

(Anaerobic Capacity) 

เครือ่งมือ จักรยานวัดงานแบบ Monark 

 

นันทนาการนั 

ลักษณะกิจกรรมนันทนาการ 
นันทนาการ  
 1. เกี่ยวข๎องกับกิจกรรม ไมํวําจะเป็นกิจกรรมที่เป็นผู๎กระท า หรือเป็นผู๎ถูกกระท า และมีรูปแบบที่ 

หลากหลาย 

 2. เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วยความสมัครใจ มีแรงจูงใจ โดยมิได๎ถูกบังคับ และไมํหวังผลตอบแทนใดๆ 

 3. สามารถจัดได๎โดยไมํจ ากัดเวลา 

 4. เป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุํนเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 

5. เป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม ทั้งนี้เพราะ  คํานิยม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เป็น
ขอบขํายการด าเนินชีวิตของชุมชน ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการจะต๎องเป็นที่ยอมรับของคนใน
สังคมนั้นๆ 

  นันทนาการ เป็นค ามาจากค าเดิมวํา "สันทนาการ" ซึ่งพระยาอนุมานราชธน  หรือเสถียรโกเศศได๎
บัญญัติไว๎เมื่อปี พ.ศ.2507 และตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษวํา "Recreation" มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมาย
ของนันทนาการไว๎หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้      

 นันทนาการ หมายถึง การท าให๎ชีวิตสดชื่น โดยการเสริมสร๎างพลังงานขึ้นใหมํ หลังจากที่รํางกายใช๎
พลังงานแล๎วเกิดเป็นความเหนื่อยเมื่อยล๎าทางรํางกาย จิตใจและทางสมอง เมื่อบุคคลเข๎ารํวมกิจกรรม
นันทนาการจะชํวยขจัด หรือผํอนคลายความเหนื่อยเมื่อยล๎าทางด๎านรํางกายและจิตใจ  ในความหมายนี้ 
นันทนาการจึง เป็นการตอบสนองความต๎องการทางกายและจิตใจของบุคคลได๎อยํางแท๎จริ ง   

   นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ตํางๆ ที่บุคคลเข๎ารํวมในชํวงเวลาวําง  โดยไมํมี         
การบังคับหรือเข๎ารํวมด๎วยความสมัครใจ มีผลกํอให๎เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนานหรือความสุขสงบ 

และกิจกรรมนั้นๆ จะต๎องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เชํน กิจกรรม
ศิลปหัตกรรม การอําน-เขียน กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปวัฒนธรรม งานอดิเรก เกม กีฬา การละคร ดนตรี 
กิจกรรมเข๎าจังหวะ และนันทนาการกลางแจ๎งนอกเมือง      

 นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) หรือประสบการณ์ที่บุคคลได๎รับโดยอาศัยกิจกรรม
นันทนาการในชํวงเวลาวํางเป็น สื่อ กํอให๎เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาของบุคคล 
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 นันทนาการ หมายถึง เป็นสถาบันทางสังคมหรือแหลํงศูนย์กลางของสังคม เพื่อให๎บุคคล หรือ
สมาชิกเข๎ารํวมกิจกรรมนันทนาการแล๎วกํอให๎เกิดความเจริญงอกงามทางรําง  กายและพัฒนาทางด๎าน
อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งโดยปกติรัฐมีหน๎าที่จัดแหลํงนันทนาการในรูปแบบตํางๆ เชํน สวนสาธารณะใน
เมือง สวนหยํอม ศูนย์เยาวชน ห๎องสมุดส าหรับประชาชน ดนตรีส าหรับประชาชน วนอุทยาน และอุทยาน
แหํงชาติ 

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนันทนาการ 

 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ 
 กิจกรรมนันทนาการเป็นกระบวนการเสริมสร๎าง และพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชน โดยอาศัย
กิจกรรมตํางๆ เป็นสื่อกลางในชํวงเวลาวําง หรือเวลาอิสระ การเข๎ารํวมกิจกรรมต๎องเป็นไปด๎วยความสมัคร
ใจ และกิจกรรมนั้นจะต๎องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ สามารถกํอให๎เกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน 

  2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ 
  กิจกรรมนันทนาการ ชํวยสร๎างประสบการณ์ใหมํให๎แกํผู๎รํวมกิจกรรม  ทั้งนี้เพราะความหลากหลาย
กิจกรรม เชํน การทํองเที่ยว ทัศนศึกษา การเสริมสร๎างประสบการณ์ใหมํในสถานที่และทรัพยากรทํองเที่ยว 

ขึ้นอยูํกับประสบการณ์ และพื้นฐานเดิมของบุคคลหรือชุมชน  

 3.  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์  
 กิจกรรมสร๎างเสริมประสบการณ์ หรือกิจกรรมบางอยํางที่เคยเข๎ารํวมมาแล๎ว แตํผู๎เข๎ารํวมอยากสร๎าง
ความประทับใจ หรือความทรงจ าเดิม ก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งสิ้น  

 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

 กิจกรรมนันทนาการ จะสํงเสริมการมีสํวนรํวมของบุคคลและชุมชน ฝึกให๎มีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรม
ของชุมชนด๎วยความสนใจและสมัครใจ สํงเสริมการท างานรํวมกันเป็นทีม เป็นสํวนหนึ่งของกลุํม รู๎จักสิทธิ
และหน๎าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบตํอตนเองและผู๎อื่นในฐานะองค์กรของสังคม 

 5. เพื่อส่งเสริมการแสดงออก 

 กิจกรรมนันทนาการหลายประเภท เป็นการสํงเสริมให๎บุคคลได๎แสดงออกทางด๎านความรู๎สึกนึกคิด 

สร๎างสรรค์ การระบายอารมณ์ การเลียนแบบสถานการณ์ หรือพฤติกรรมตํางๆ ท าให๎สามารถเรียนรู๎และ
รู๎จักตนเองมากขึ้น สร๎างความมั่นใจ ความเข๎าใจและการควบคุมตนเอง 
 6. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่ชํวยพัฒนาอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพ
และสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ความสมดุลทางกาย และจิต สิ่งเหลํานี้จะชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ
สังคมทุกเพศและวัย  นอกจากนี้  ยั งชํ วยพัฒนาคุณภาพชี วิตของกลุํ มประชากรทุกกลุํม ด๎วย   
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 7.  เพื่อส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ 
กิจกรรมนันทนาการจะชํวยสํงเสริมพฤติกรรม  และพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลทั้งทางกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจของคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ตามความสนใจและความต๎องการของ
บุคคล เชํน การจัดกิจกรรมนันทนาการนานาชาติ คือ มหกรรมกีฬาโอลิมปิค ซึ่งจะชํวยสํงเสริมความเข๎าใจ
อันดีและมิตรภาพของมวลมนุษยชาติ 

 8.  เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีกิจกรรมนันทนาการเป็นการให๎การศึกษาแกํเยาวชนในด๎าน
การชํวยเหลือตน เอง รู๎จักสิทธิ หน๎าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และการปรับตัวให๎เข๎ากับกลุํมและ
สังคมได๎เป็นอยํางดี เป็นการพัฒนาบทบาทของการเป็นพลเมืองดี ไมํเห็นแกํตัว ชํวยเหลือสังคมสํวนรวม
เป็นส าคัญ สํงผลให๎สังคมอบอํุน และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต 

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 

นันทนาการเพื่อความบันเทิง 

 เป็นกิจกรรมที่ให๎คุณคําพัฒนาการ ทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เชํน การร๎องเพลง 

การเลํนละคร สํงเสริมการแสดงออก สร๎างมนุษยสัมพันธ์ และสะท๎อนภาพความเป็นอยูํของสังคมหรือ   
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การสร๎างความรู๎สึก เชํน การดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ ดูละคร เลํนดนตรี เต๎นร า 
เลํนเกมส์ สังสรรค์ พักผํอนชายทะเล สวนสัตว์ สวนสนุก งานเทศกาล งานประเพณี ถือเป็นกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาอันยาวนาน 

  การเต๎นร า เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ให๎คุณคําพัฒนาการทางด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 
สํงเสริมการแสดงออก สร๎างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร๎างสรรค์ รู๎จักมารยาทของสังคมและวัฒนธรรม สํวน
กิจกรรมเข๎าจังหวะ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ใช๎เสียงจังหวะของดนตรีมาประกอบ  

 

 คุณค่าของการเต้นร าและกิจกรรมเข้าจังหวะ  

 1. ท าให๎เกิดความสนุกสนาน และพัฒนาสมรรถภาพทางรํางกาย 

 2. ได๎เรียนรู๎มารยาทในการเข๎าสังคม 

 3. สํงเสริมและประสานการท างานของระบบประสาทกับกล๎ามเนื้อได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 4. เสริมสร๎างบุคลิกภาพ มีทรวดทรงดี 
5. สํงเสริมการแสดงออกของแตํละบุคคล 

6. สํงเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัวของบุคคล 
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งานอดิเรก 

 งานอดิเรก หมายถึง กิจกรรมที่ท าในชํวงเวลาวํางของตน นายแพทย์ วิลเลี่ยม ออสเลอร์ (Dr.William 

Osler) ชาวอังกฤษกลําวถึงคุณคําของงานอดิเรกวํา ชีวิตของคนเรา  จะไมํมีความสุขหรือขาดความอบอํุน 
ถ๎าขาดงานอดิเรก งานอดิเรกกํอให๎เกิดคุณคําด๎านธรรมชาติศึกษา การแสวงหาความรู๎แปลกใหมํๆ เกิด
ความคิดสร๎างสรรค์ และได๎ออกก าลังกาย หรือเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนั้นๆ  งานอดิเรกจัดเป็นกิจกรรม
นันทนาการ ที่สํงเสริมการพัฒนาคุณคําชีวิตของมนุษย์ต้ังแตํวัยเด็ก เยาวชน และผู๎สูงอายุ เป็นการสํงเสริม
การสร๎างประสบการณ์ชีวิต เป็นการบ าบัดทางกายและจิตใจ สํงเสริมให๎บุคคลได๎เลือกกิจกรรมตามความ
สนใจ สมัครใจ และกระท าด๎วยความเต็มใจ โดยใช๎เวลาวํางที่มีอยูํปฏิบัติกิจกรรม 

  

 ประเภทของกิจกรรมงานอดิเรก  

 1. งานอดิเรกประเภทสะสม ได๎แกํ การสะสมวัตถุสิ่งของตํางๆ เชํน รูปภาพ เหรียญ สตางค์ ของ
เกําแกํ รถยนต์ แสตมป์ เครื่องลายคราม พันธุ์ไม๎ เปลือกหอย ฯลฯ 

 2. งานอดิเรกประเภทสร๎างสรรค์ประดิษฐ์ เป็นงานประเภทประดิษฐ์ หรือตกแตํง เชํน การประดิษฐ์
ของเลํน ตกแตํงบ๎านเรือน อุปกรณ์ของเด็กเลํน ฯลฯ 

 

 คุณค่าของงานอดิเรก  

 1. ชํวยผํอนคลายความเครียดของบุคคลและชุมชน 

 2. สํงเสริมสุขภาพจิต 

 3. เป็นการบริการตนเองและชุมชน 

 4. เป็นการแสดงออกเชิงสร๎างสรรค์ 

 5. เป็นสิ่งที่มีจุดมุํงหมายหรือทดแทนโอกาสขณะตกงาน 

 6. เป็นสื่อความรู๎และทักษะการเรียนรู๎ในสิ่งที่ตนไมํรู๎มากํอน 

 7. สํงเสริมความสมดุลในกิจกรรมการงาน เวลาวําง และนันทนาการ 
 8. สํงเสริมและตอบสนองความต๎องการของสังคม 

 9. สํงเสริมการได๎กระท ากิจกรรมที่กํอให๎เกิดคุณคําและมีจุดมุํงหมาย สร๎างความสมดุลของชีวิต 

  ให๎แกํผู๎สูงอายุ 
 10. มีความซาบซึ้งในศิลปะ มีความประทับใจ 

 11. ชํวยพัฒนาทักษะจนกลายเป็นรายได๎เสริม หรือเกิดอาชีพเสริมทางเศรษฐกิจของบุคคลและ 

  สังคม 
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นันทนาการพิเศษ 

 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลพิเศษ ต๎องมีการจัดเตรียมอาคารสถานที่เพื่อเปิดโอกาสให๎ชุมชนได๎
รํวมกิจกรรม เชํน เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง คริสต์มาส ตรุษจีน ปีใหมํ รวมทั้งกิจกรรมในวันพิเศษของ
บุคคลในครอบครวั เชํนวันเกิด วันครบรอบแตํงงาน เป็นต๎น 

  

 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการพิเศษ  

1. วันกิจกรรมนันทนาการพิเศษ ในเทศกาลมหกรรมตํางๆ เชํนวันสงกรานต์ วันลอยกระทง และวัน
สถาปนาสถาบัน 

2. นิทรรศการสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจแกํชุมชน เชํนงานอดิเรก การประกวดสิ่งประดิษฐ์         
การประกวดสัตว์เลี้ยง 

3. การแสดงบนเวที เชํนละคร ดนตรี และลิเก 

4. การประกวดทักษะความสามารถ เชํน การจัดกระเช๎าดอกไม๎ การจัดสวนหยํอม การจัดต๎ูปลา
สวยงาม และการแขํงขันกีฬา 

5. กิจกรรมเต๎นร า ลีลาศ ดนตรี ศิลปหัตถกรรม และกีฬาพื้นเมือง 

 

 คุณค่าของนันทนาการพิเศษ  

 1. เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเปิดโอกาสให๎ชุมชนได๎ท างานรํวมกัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 2. ใช๎เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน เพื่อกํอให๎เกิดเจตคติที่ดีของชุมชน 

 3. เป็นการท างานรํวมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน 

 

นันทนาการเพื่อการเรียนรู้และทักษะ 

 เป็นกิจกรรมที่สามารถสํงเสริมความสามารถ และทักษะ เพื่อกํอให๎เกิดการพัฒนาทางกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา เชํน   การอํานหนังสือ การเลํานิทาน การอําน การเขียน การพูด การโต๎วาที           
อํานกลอน ทัศนศึกษาตามโบราณสถาน โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมที่เป็นทักษะ เชํน  การจัดสวน             
การตกปลา แกะสลัก งานศิลปและงานหัตถกรรมตํางๆ ฯลฯ 

 ศิลปหัตถกรรม 

 กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม จะสํงเสริมความสามารถ ทักษะ สมาธิ ความประณีต
และความอุตสาหะ ให๎แกํบุคคลที่เข๎ารํวมกิจกรรมได๎เป็นอยํางดี ท าให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับการพัฒนา
ทางด๎านรํางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ไปพร๎อมๆกัน 

 

http://www.dpe.go.th/2014/link/forlive/content.htm
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 ประเภทของกิจกรรมศิลปหัตถกรรม 

  1. การประดิษฐ์ของเลํน ของใช๎ 
 2. การพิมพ์ภาพ และลวดลายตํางๆ 

 3. ศิลปะการตกแตํงบ๎าน 

 4. การเย็บปักถักร๎อย 

 5. การประกอบอาหาร 
 6. ศิลปะการแกะสลัก 

 7. ศิลปะการป้ัน 

 8. ศิลปะการวาดภาพ 

 คุณค่าของกิจกรรมศิลปหัตกรรม  

 1. เป็นกิจกรรมสร๎างสรรค์ จึงเหมาะแกํบุคคลทุกวัย 

 2. ชํวยประสานงานของสมองและมือ ตลอดจนความคิด 

 3. ท าให๎ผํอนคลายอารมณ์ ใช๎พลังงาน และเปิดโอกาสให๎ผู๎เข๎ารํวมได๎พัฒนาอารมณ์ 
 4. ชํวยพัฒนานิสัย และเจตคติที่พึงประสงค์ 

 5. ท าให๎บุคคลและชุมชน สามารถชํวยเหลือตนเองได๎เมื่อมีโอกาสเลือกตัดสินใจที่จะเข๎ารํวม
กิจกรรม ตามความสามารถของตน 

 6. สร๎างความภาคภูมิใจในผลงานของตน และชํวยสร๎างความมั่นใจให๎กับตนเอง 

 7. ผลงานของศิลปหัตถกรรม สามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 วรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) 

 กิจกรรมนันทนาการทางวรรณกรรม สํงเสริมให๎บุคคลพัฒนาด๎านทักษะ ความรู๎  ได๎รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์  

 ประเภทของกิจกรรมทางวรรณกรรม  

 การอ่าน เป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ จากการอํานหนังสือหลายๆ ประเภท ได๎แกํ 
     - ประวัติศาสตร์บุคคลส าคัญ          - หนังสือพิมพ์       - นวนิยาย     - การ์ตูน 

    - รายสัปดาห์ รายเดือน       - หนังสือปริทัศน์      - วรรณกรรม   
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 การเขียน รูปแบบการเขียนได๎แกํ 

                   - จดหมายธุรกิจ         - ร๎อยแก๎ว ร๎อยกรอง   - คอลัมน์นิสต์   - รายปักษ์ 
                   - นิยาย         - เอกสารต าราการเรียน   - การพัฒนาทักษะการเขียน   

 

 การพูด ลักษณะการพูด สามารถสื่อได๎หลากหลายเชํน 

          - โต๎วาที         - วิทยุ โทรทัศน์                   - เลํานิทาน                      - พูดในที่ชุมชน 

          - พูดในเชิงธุรกิจ         - การอภิปราย                   - การบรรยาย   

 

 คุณค่าของกิจกรรมวรรณกรรม  

 1. ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอําน การเขียน และการพูด 

 2. ท าให๎ผํอนคลายอารมณ์ และสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 3. มคีวามคิดสร๎างสรรค์ และได๎แสดงออก 

 4. ได๎รับความรู๎ และสาระที่ทันสมัย 

 5. เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 6. ได๎รับการพัฒนาการทางด๎านสมองอยํางตํอเนื่อง 

 

การท่องเที่ยวทัศนศึกษา 

  กิจกรรมการทํองเที่ยวทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่สร๎างเสริมประสบการณ์ชีวิต สร๎างความประทับใจ 

มีความซาบซึ้งในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และสังคมในลักษณะที่แตกตํางกัน
ออกไป การทํองเที่ยวสํงเสริมพัฒนาการด๎านรํางกาย  จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้ง
บุคลิกภาพ การได๎รับประสบการณ์ตรงจากแหลํงนันทนาการนอกห๎องเรียน เป็นการศึกษาธรรมชาติของ
ชุมชนที่แท๎จริง นอกจากนี้ การทํองเที่ยวทัศนศึกษายังเป็นการชํวยพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจชํวยกระจาย
รายได๎ ลงสูํชนบท และเป็นการสร๎างความเข๎าใจอันดีระหวํางเพื่อนมนุษย์ที่มีตํอธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และ
วัฒนธรรมได๎อยํางแนํนแฟ้น 

  ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา  

 1. ด๎านศิลปและดนตรี หมายถึงกิจกรรมที่แสดงออกทางด๎านศิลป และดนตรีรวมถึงกระบวนการ 
  ผลิตศิลปและดนตรี สถานที่รวบรวมผลงานทางด๎านนี้ คือพิพิธภัณฑ์ โรงละครแหํงชาติ ศูนย์ 
  วัฒนธรรม หอศิลป์ โรงภาพยนตร์ และสังคีตศาลา 
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 2. ด๎านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ หมายถึงกิจกรรมทัศนศึกษาที่เป็นการศึกษาทางด๎าน
วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ เชํน วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ หอสมุดแหํงชาติ ห๎องสมุด
ประชาชน อุทยานประวัติศาสตร์ ได๎แกํ เมืองโบราณ หลักศิลาจารึก และอนุสาวรีย์บุคคลส าคัญ
ของชาติ 

 3. การติดตํอสื่อสารคมนาคม คือกิจกรรมทัศนศึกษาทางด๎านกิจกรรมการติดตํอสื่อสารคมนาคม 
เชํนระบบวิทยุ โทรทัศน์ ทําเรือ สถานีรถไฟ และทําอากาศยาน เป็นต๎น 

 4. ด๎านสถานที่ทางราชการ เป็นกิจกรรมที่เน๎นการศึกษาการบริหารงานของหนํวยงาน  หรือองค์การ
ของรัฐ เพื่อให๎เข๎าใจถึงระบบการท างานของทางราชการ  เชํนท าเนียบรัฐบาล รัฐสภา กระทรวง 
ทบวง กรม โรงเรียน และศาลากลางจังหวัด 

 5. ด๎านสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ท าให๎ได๎สัมผัส มีความเข๎าใจ กํอให๎เกิดความซาบซึ้งประทับใจ 
และการอนุรักษ์ธรรมชาติ เชํน การทํองเที่ยวศึกษาอุทยานแหํงชาติ วนอุทยาน สวนสัตว์ สวน
สมุนไพร สวนไม๎ทางวรรณคดี เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า น้ าตก ป่าเขา ล าธาร และพันธุ์ไม๎ 

 6. ด๎านโรงงาน และสถานที่ประกอบการ เป็นกิจกรรมทัศนศึกษาอุตสาหกรรมในท๎องถิ่นและ
ครัวเรือน เชํน ฟาร์ม โรงงานสิ่งทอ โรงงานรองเท๎า โรงงานเสื้อผ๎า โรงงานกระดาษ  และโรงงาน
ผลไม๎อัดกระป๋อง 

 7. ด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชํน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าทางทะเล พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
ท๎องฟ้าจ าลอง และนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 8. แหลํงพัฒนาสุขภาพอนามัย เชํนสวนสาธารณะตํางๆ ศูนย์กีฬา และศูนย์สุขภาพ 

 

 คุณค่าของกิจกรรมท่องเที่ยวทัศนศึกษา 

 1. ได๎รับประสบการณ์ที่แปลกใหมํ 
 2. ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจทางด๎านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท๎องถิ่น 

 3. พัฒนาการทางด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 4. เห็นคุณคําของธรรมชาติ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 5. ชํวยสํงเสริมให๎ชนบทมีรายได๎เพิ่มขึ้น 

 6. เสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค์ให๎กับบุคคล 
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นันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง 

 เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สํงเสริมให๎บุคคลมีโอกาสสัมผัสธรรมชาติ และสภาพแวดล๎อม 

ปลอดภัยจากมลภาวะเป็นพิษ แหลํงนันทนาการประเภทนี้ได๎แกํ สวนสาธารณะ สนามเด็กเลํน ฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ คํายพักแรม สวนหยํอม สวนสัตว์ สวนผลไม๎  พิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์ชุมชนที่นอกเหนือจาก
สภาพแวดล๎อมในบ๎านหรือในห๎องเรียน  

        กิจกรรมนันทนาการคํายพักแรม เป็นกิจกรรมกลางแจ๎งนอกเมืองที่ส าคัญยิ่งอยํางหนึ่ง  เพราะเป็น
การผสมผสานกิจกรรมตํางๆเข๎าด๎วยกัน เชํนศิลปหัตถกรรม การด ารงชีวิตในป่า การสร๎างวัสดุอุปกรณ์จาก
ธรรมชาติ การตกปลา ศึกษาธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ และคุณคําทางสังคม  

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ท๎าทายความสามารถที่มีบุคคลอีกกลุํมหนึ่ง  ให๎ความสนใจ เชํนการแขํงรถ 
แขํงเรือ ไตํเขา ผจญภัยในป่า การเดินทางไกล เป็นต๎น  

 คุณค่าของนันทนาการกลางแจ้ง / นอกเมือง  

 1. สํงเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 2. สร๎างความสนุกสนานต่ืนเต๎น สนุกสนานเพลิดเพลิน 

 3. รู๎จักการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า 

 4. ด ารงชีวิตเข๎ากับธรรมชาติได๎ 

 5. เรียนรู๎ และเห็นคุณคําของธรรมชาติโดยตรง 

 

นันทนาการเพื่อสุขภาพ 

 สุขภาพเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคน จุดมุํงหมายของนันทนาการประการหนึ่ง ก็เพื่อพัฒนาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของคนให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญ
เพิ่มขึ้นพร๎อมกับความ สนใจในสุขภาพของคนในปัจจุบันคือ นันทนาการเพื่อสุขภาพ เชํน เต๎นร า ร๎องเพลง 

กีฬาชนิดตํางๆ ออกก าลังกาย เต๎นแอโรบิค การฝึกสมาธิ โยคะ 

เกม กีฬาและกีฬาเพื่อการแขํงขัน 

 ประเภทของกิจกรรมกีฬา แบํงออกเป็น 6 ประเภทใหญํๆ ดังนี้  

 1. เกม คือ กิจกรรมที่มีความหลากหลายในรูปแบบตํางๆ เชํนเกมเบ็ดเตล็ด เกมที่น าไปสูํกีฬาใหญํ  
เกมประกวด เกมสร๎างสรรค์ เกมกลุํมสัมพันธ์ เกมสํงเสริมคุณคําทางศิลปวัฒนธรรม และ
การละเลํนพื้นบ๎าน เชํน ชักเยํอ วิ่งเปี้ยว ลิงจับหลัก อีกาฟักไขํ และมอญซํอนผ๎า 
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 2. กีฬาประเภทเดี่ยวและประเภทคํู เชํน ยิงธนู กรีฑา วํายน้ า แบดมินตัน ปิงปอง เทนนิส และแขํง 

  เรือ 

 3. กีฬาประเภททีม ปัจจุบันได๎รับความนิยมสูง เนื่องจากกีฬาประเภททีม จะชํวยสํงเสริมคุณคําทาง 

  สังคม ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ์ การรวมกลุํมเป็นสมาชิกของกลุํม การแสดงออกในความ
  มุํงมั่นสูํความส าเร็จ กีฬาประเภททีม ได๎แกํ ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร๎อ ฮอกกี้ วอลเลย์บอล
  และแชร์บอล 

 4. กีฬาส าหรับสตรีและเด็ก เป็นการจัดการกีฬา เพื่อสํงเสริมให๎สตรีมีโอกาสได๎เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา 

มากขึ้น เชํน หํวงยาง แชร์บอล วํายน้ า วอลเลย์บอล และยิมนาสติก สํวนในเด็กนั้น ปัจจุบัน
องค์กรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมกีฬา ได๎มีการสํงเสริมและเปิดโอกาสให๎เด็กได๎มีสํวนใน    
การเลํนและแขํงขันกีฬา ตามความเหมาะสมกับสภาพรํางกาย เชํน ฟุตบอล วํายน้ า กรีฑา 

(ระยะสั้น) ยิมนาสติก และวอลเลย์บอล 

 5. กีฬานันทนาการ หมายถึง กีฬามวลชน (Mass Sport) หรือกีฬาที่นิยมเลํนกันทั้งชาย หญิง เด็ก 

  ผู๎ใหญํ และผู๎สูงอายุ และกีฬาในกลุํมคนพิเศษ เชํน คนพิการ โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
  เลํนกีฬาในชํวงเวลาวําง เป็นการสํงเสริมคุณคําการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมิได๎มุํงผลสัมฤทธิ์
  จากการแขํงขัน เชํน เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ กีฬาระหวํางเมือง แรลลี่ทัวร์ การทดสอบ สมรรถภาพ
  ทางกาย ด าน้ า และปีนเขา 

 6. กีฬาเพื่อการแขํงขัน หมายถึง กีฬาที่เปน็เรื่องทักษะทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแขํงขัน 

  มีการฝึกซ๎อมกันอยํางตํอเนื่อง โดยหวังผลประโยชน์จากการแขํงขัน ฉะนั้นในสํวนของผู๎เลํนจะไมํ 
  ถือวําเป็นกิจกรรมนันทนาการ แตํในสํวนของผู๎ชมนั้นถือวําใชํ เพราเป็นการให๎ความสนุกสนาน
  เพลิดเพลิน พักผํอนหยํอนใจ เสริมสร๎างประสบการณ์ พัฒนาการทางด๎านอารมณ์และมีสํวนรํวม
  ได๎อีกด๎วย เชํน ฟุตบอล เซปักตะกร๎อ มวยสากล เทนนิส และบาสเกตบอล 

 

 คุณค่าของกิจกรรมกีฬา  

 1. พัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 2. สร๎างความสมัครสมานสามัคคีในหมูํคณะและตํางคณะ 

 3. สํงเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได๎ดี 

 4. มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสํวนรํวม 

 5. พัฒนาบุคลิกภาพ 

 6. มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํตํอบุคคลอื่น และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

 7. เสริมสร๎างการท างานรํวมกันเป็นทีม 

 



122 

นันทนาการประเภทพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 

 เป็นกิจกรรมที่มุํงเน๎นทางด๎านการสํงเสริมความแข็งแรงสมบูรณ์ให๎แกํรํางกาย  

 ประเภทของกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพ มีดังนี้  
 1. การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 2. การพักผํอน 

 3. การสํงเสริมสุขภาพจิต เชํน ไปเที่ยว ชมภาพยนตร์ ฝึกสมาธิ 

 คุณค่าของกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพ  

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด๎านสุขภาพกาย และจิตใจ 

 2. พัฒนาสมรรถภาพทางกาย 

 3. สร๎างความสมดุลของรํางกาย 

 4. ผํอนคลายความตึงเครียด จากการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 

นันทนาการประเภทกลุ่มสัมพันธ์หรือมนุษยสัมพันธ์ 
 เป็นกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมให๎เกิด การเรียนรู๎ได๎หลายอยําง โดยเฉพาะในเรื่องของการท างานเป็นทีม 

ซึ่งมักจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างานรํวมกันส าหรับสังคมไทยในปัจจุบัน ดังนั้นกิจกรรมประเภทนี้ 
จึงเหมาะกับการน าไปใช๎ในชุมชน หรือในหนํวยงานที่มีจ านวนบุคลากรมากๆ เชํน กระทรวง ทบวง กรม 

หนํวยงานภาคเอกชน และในสถานศึกษาทุกระดับ เป็นต๎น โดยมีกิจกรรมกลุํมสัมพันธ์ให๎เลือกจัดได๎ตาม
ความเหมาะสม และโอกาส ดังตํอไปนี้  

 ประเภทของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์  

 1. การอภิปราย เชํนปัญหา และอุปสรรคของการท างาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อม 

 2. เกมสํงเสริมคุณคําประชาธิปไตย 

 3. เกมการท างานเป็นทีม 

 4. เกมคํานิยม 

 5. เกมสังเกตพฤติกรรม 

 6. เกมฝึกการฟัง - พูด – คิด 

 7. เกมการปกครอง และบริหารกลุํม 

 8. เกมการสร๎างความคุ๎นเคย เชํนเปิดหน๎าตํางหัวใจ และสัมภาษณ์สมาชิกกลุํม เป็นต๎น 
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 คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์  

 1. รู๎จักการท างานรํวมกันเป็นกลุํม 

 2. สามารถด าเนินชีวิตอยูํรํวมกับสังคมได๎อยํางมีความสุข 

 3. ท าให๎บุคคลเกิดความรู๎สึกในการเห็นคุณคําแหํงตน 

 4. ฝึกทักษะการเป็นผู๎น า และ ผู๎ตามที่ดี 

 5. เป็นกิจกรรมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
 6. ชํวยละลายพฤติกรรมของกลุํม 

 7. ชํวยลดความเห็นแกํตัว มีความเห็นใจและเข๎าใจบุคคลอื่น 

 8. ท าให๎เกิดความรํวมมือ และท าให๎ประสบผลส าเร็จตามจุดมุํงหมายที่ต้ังใจไว๎ได๎งํายขึ้น 

 

นันทนาการเพื่อการบ าบัด 

 นันทนาการเพื่อการบ าบัด เป็นการน ากิจกรรมในแงํของการบันเทิง  และนันทนาการเพื่อสุขภาพมา
ใช๎กับผู๎ป่วย เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎ผํอนคลายความเครียด และได๎เคลื่อนไหว เชํน การบริหารกาย กลุํม
สัมพันธ์ เกมส์ งานฝีมือ ดูโทรทัศน์ ดนตรี ละคร 
 

 การละคร 
 เป็นกิจกรรมการแสดงออกที่สะท๎อนภาพ ความเป็นอยูํของสังคมหรือการด าเนินชีวิตประจ าวัน การ
สร๎างความรู๎สึก การแสดงออก นันทนาการประเภทละครเกิดได๎หลายวิธีการ เชํน เกิดจากการแสดงพิธีการ
ทางศาสนา ความฝันหรือจินตนาการที่ชํวยสํงเสริมทางด๎านความสนุกสนานรื่นเริงให๎แกํผู๎  แสดงและผู๎ชม
ได๎เป็นอยํางดี  

  

 ประเภทของกิจกรรมการละคร  

 1. การละครในลักษณะการเลียนแบบ สํงเสริมจินตนาการการเลียนแบบพฤติกรรมของคน สัตว์หรือ 

  ธรรมชาติ 

 2. การละครแบบสร๎างสรรค์ สํงเสริมการแสดงออก ท าให๎เกิดจินตภาพ ภาพพจน์ แนวคิด เพื่อปลุก 

  อารมณ์ในแบบตํางๆ 

 3. การละครเป็นพิธี ซึ่งเป็นการแสดงที่แสดงถูกก ากับบทบาท ลีลา ทําทาง ให๎เป็นไปตามขั้นตอน
  เพื่อให๎ผู๎ชมเกิดความพึงพอใจในการใช๎ความสามารถของผู๎แสดงจากการทํองบท การเลียนแบบ
  และวินัยของผู๎แสดง 
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 4. ละครร๎อง 
 5. ละครร า 

 6. ละครชาตรี 
 7. มโนราห ์

 8. โขน 

 9. หนังตะลุง 
 10. หุํนกระบอก 

 11. นาฏศิลป ์

 12. ละครพูด  

 คุณค่าของการละคร  

 1. เป็นการสํงเสริมการแสดงออก 

 2. เป็นศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชนชาติ 

 3. สํงเสริมการเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ 
 4. เป็นการพัฒนาทางอารมณ์ สนุกสนานเพลิดเพลิน 

 5. ชํวยสํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์และจินตนาการ 
 

ดนตรี และการร้องเพลง 

 เสียงดนตรีเป็นภาษาสากลที่ให๎สื่อสารกันทั่วโลก สามารถถํายทอดความรู๎สึกของมนุษย์จึงเป็น   
สํวนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวัน มนุษย์มีความค๎ุนเคยกับดนตรี ทั้งในด๎านการเรียนรู๎ การสื่อสาร   

การแสดงออก การท๎าทาย การแสดงความสามารถชั้นสูงที่บุคคลพึงกระท าได๎  กิจกรรมดนตรีชํวยระบาย
อารมณ์ เป็นการผํอนคลายความเครียดขณะท างาน  หรือเวลาวําง กลําวโดยสรุป ดนตรีเป็นกิจกรรม
นันทนาการที่ต๎องมีควบคํูกับสังคม และเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจ าวันที่มีบทบาทตํอบุคคล ชุมชนและ
ประเทศชาติ 

 

 ประเภทของกิจกรรมดนตรี ประกอบด๎วย 6 กิจกรรม คือ 

       การร้องเพลง เป็นการแสดงถึงความสามารถ โดยเฉพาะของแตํละบุคคลสามารถน าไปประกอบ
กิจกรรมนันทนาการในวาระ และโอกาสที่ แตกตํางกันออกไป  
 การเล่นหรือบรรเลงดนตรี เป็นกิจกรรมนันทนาการที่สามารถปฏิบัติได๎ทั้งดนตรีไทยและดนตรี
สากล เชํน การเลํนกีตาร์ เปียโน ออร์แกน หรือเลํนเครื่องดนตรีไทย เชํน พิณ ซอ ซึง ระนาด ขลุํย ปี่ เป็นต๎น 
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เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล โดยอาศัยการฝึกฝน และมีทักษะของการเลํนดนตรีที่ถูกต๎องอยํางมีแบบ
แผน จึงมีความไพเราะเพลิดเพลินใจ และท าให๎มีความสุข  

       การฟังดนตรี เป็นการรํวมกิจกรรมโดยการฟัง การได๎ยิน กํอให๎เกิดความเพลิดเพลิน ความซาบซึ้ง
ในจังหวะท านองดนตรี ในปัจจุบันจัดเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งเรียกวํา สังคีตนิยม ซึ่งรวมไปถึงการฟังเพลง
จากการร๎อง เทปหรือแผํนดิสก์ วิทยุ โทรทัศน์ คอนเสิร์ต และการขับร๎อง  

        กิจกรรมเพลงประกอบจังหวะ เป็นการฟังเพลงจังหวะดนตรี แล๎วมีการเคลื่อนไหวทางรํางกาย
ประกอบ เชํน ลีลาศ กิจกรรมเข๎าจังหวะ ลาวกระทบไม๎ ร าวง ร ากลองยาว ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นการแสดงออก
ถึงวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

         กิจกรรมดนตรีแบบสร้างสรรค์ เป็นการแสดงออกถึงความสามารถทางด๎านความคิดและ
จินตนาการ ในเชิงสร๎างสรรค์ เชํน การแตํงเพลง การประดิษฐ์เครื่องดนตรี การก าหนดเสียงดนตรี  
        กิจกรรมส่วนผสมดนตรี เป็นการแสดงออกโดยมีดนตรีเป็นองค์ประกอบ เชํน การเต๎นร าพื้นเมือง 
หนังตะลุง โอเปรํา สเก็ตน้ าแข็ง ยิมนาสติก ประเภท Floor Exercise การบริหารรํางกายประกอบดนตรี  
         สรุปคุณคําของกิจกรรมนันทนาการดนตรีและการร๎องเพลง  นอกจากที่ได๎กลําวมาแล๎วกิจกรรม
ทางด๎านนี้ ยังสามารถเสริมสร๎างให๎บุคคลมีรสนิยม มีเสนํห์ มีคุณวุฒิและสามารถท าให๎การท างานของ
อวัยวะตํางๆในรํางกายเกิดความพร๎อม เพราะในขณะที่ฟังเสียงดนตรีนั้น สมองจะหลั่งฮอร์โมน เอนดอร์ฟิน 

(Endorphin) ซึ่งเป็นสารกํอให๎เกิดความสุขออกมา 

  

นันทนาการสังคม   
 ดังที่ทราบกันโดยทั่วไป มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความต๎องการความรัก ความเข๎าใจ ความสัมพันธ์ 
ความอบอํุน และการเป็นเจ๎าของ ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการทางสังคมจึงเป็นกิจกรรมที่ชํวยสํงเสริมโอกาส
ให๎บุคคลมี มนุษยสัมพันธ์ มีความเข๎าใจ มีความสามัคคีอันดีตํอเพื่อนมนุษย์ด๎วยกัน 

 

 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการทางสังคม สามารถใช๎กิจกรรมดังตํอไปนี้ 
 1. เกม เชํน กลุํมสัมพันธ์ เกมสร๎างสรรค์ เกมเบ็ดเตล็ด เกมการแขํงขัน และการจินตนาการ 
 2. ละคร เพื่อเป็นการสํงเสริมกิจกรรมทางสังคม เสริมสร๎างการแสดงออก การจินตนาการ และ   

  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 3. ดนตรี เพื่อการสร๎างสรรค์ในกลุํมคน และเป็นการระบายอารมณ์ สร๎างความรัก ความเข๎าใจ
มิตรภาพ และวัฒนธรรมประเพณี 

 4. การเต๎นร า กิจกรรมเข๎าจังหวะ ลีลาศ การละเลํนพื้นบ๎าน  และการเต๎นร าประกอบจังหวะดนตรี
  เป็นการเปิดโอกาสทางสังคมให๎แกํชุมชน ความสัมพันธ์ระหวํางเพศ และทางสังคม 
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 5. กีฬาเพื่อนันทนาการ สํงเสริมคุณคําความสามัคคี การใช๎เวลาวํางของสมาชิกเพื่อทางสังคม
มนุษยสัมพันธ์ เสริมสร๎างสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 

 6. ศิลปหัตถกรรมมีประโยชน์ตํอชุมชน ใช๎เป็นสื่อสัมพันธ์ภายในชุมชนได๎เป็นอยํางดี  เชํน งานจักร
สาน เย็บปักถักร๎อย เครื่องปั้นดินเผา และการตกแตํงสถานที่ส าคัญของหมูํบ๎าน 

 7. งานเลี้ยงสังสรรค์ การรับประทานอาหารนอกบ๎าน รํวมงานปาร์ต้ี ถือได๎วําเป็นกิจกรรมทางสังคม
  ที่เสริมสร๎างบรรยากาศให๎แกํครอบครัว และชุมชน เกิดความอบอํุน และความสามัคคีในหมูํคณะ 

 

 คุณค่าของกิจกรรมทางสังคม  

1. เสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชน 

2.  ได๎เปลี่ยนบรรยากาศ ท าให๎ชีวิตกระชุํมกระชวย 

3.  มีความเห็นอกเห็นใจและเข๎าใจกัน 

4.  ชํวยพัฒนาทางด๎านรํายกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม 

5.  ท าให๎สังคมมีความเป็นอยูํอยํางสงบสุข 

นันทนาการประเภทพัฒนาจิตใจและความสงบสุข 

 เป็นกิจกรรมที่สอนคุณคําในเรื่องของการพัฒนาสมาธิ จิตใจ และความสุขสงบ ซึ่งไมํได๎เน๎นในเรื่อง
ของการเคลื่อนไหว ความต่ืนเต๎น หรือความสนุกสนาน ถือวําเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญไมํยิ่งหยํอนไป
กวํากิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ ที่กลําวไปแล๎ว 

 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการประเภทพัฒนาจิตใจและความสุขสงบ  

 1. กิจกรรมฝึกสมาธิ โยคะ 

 2. การฟังเพลง 

 3. ศึกษาธรรม 

 4. ปรัชญามวยจีน 

 

 คุณค่าของกิจกรรมนันทนาการประเภทพัฒนาจิตใจและความสุขสงบ  

 1. สร๎างความสมดุลระหวํางการท างานกับการพักผํอน 

 2. ลดความตึงเครียดและความวิตกกังวล 

 3. ชํวยพัฒนาทางจิตใจ 

 4. เสริมสร๎างความสมดุลระหวํางสุขภาพรํางกาย กับจิตใจ 
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 5. สร๎างความอดทน และความอุสาหะพยายาม 

 6. ฝึกความสุขุมรอบคอบ และเยือกเย็น  

 

นันทนากการเพื่อสังคม 

 เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การให๎และการรับ ความรํวมมือของ  ุมชน อันจะ
กํอให๎เกิดความพึงพอใจ และการพัฒนาจิตใจของบุคคลและสังคม เชํน สมาคม มูลนิธิ องค์กร อาสาสมัคร 
สภากาชาดไทย ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ 

การบริการอาสาสมัคร 
  กิจกรรมบริการอาสาสมัคร เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การให๎ และการรับ 

ความรํวมมือของชุมชน อันจะกํอให๎เกิดความพึงพอใจ และการพัฒนาจิตใจของบุคคล และสังคม กิจกรรม
อาสาสมัครเป็นการให๎การบริการโดยปราศจากสินจ๎างรางวัล  เป็นการเสริมสร๎างทักษะและการสร๎าง
คุณภาพชีวิต การให๎บริการอาสาสมัครท าให๎ชุมชนและประเทศชาติที่ได๎รับการพัฒนา  จากความรํวมมือ
ของกลุํม ดังนั้นหนํวยงานเอกชน ชุมชน และองค์กรธุรกิจการค๎า จึงมีสํวนรํวมที่ส าคัญตํอการจัดบริการ
อาสาพัฒนาชุมชนเป็นอยํางยิ่ง  

 

 ประเภทของกิจกรรมนันทนาการบริการอาสาสมัคร  

 1. การพัฒนาชุมชน ได๎แกํ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โบราณสถาน และสถานที่ทํองเที่ยว 

 2. ลูกเสือชาวบ๎าน และพัฒนาชุมชน 

 3. กีฬา ที่จัดโดยสโมสร ชมรม และสมาคม 

 4. กิจกรรมศิลปชุมชน และวัฒนธรรมประเพณี 
 5. นันทนาการนอกเมือง กลางแจ๎ง ชํวยสํงเสริมคุณคําอาสาสมัคร การให๎ การรับ การเป็นผู๎น า และ

ผู๎ตามที่ด ี

 6. สมาคม Y.M.C.A สมาคม Y.W.C.A และบ๎านพักเยาวชน จัดกิจกรรมเพื่อบริการชุมชนในเมือง 
และนานาชาติ 

 7. ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมและประสานงานเยาวชนแหํงชาติ  จัดกิจกรรมพัฒนาอาสา
ส าหรับเยาวชน เพื่อให๎เกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ 

 8. ศูนย์เยาวชน สํงเสริมการพัฒนาเยาวชนทางด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

 9. โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา ฝึกอบรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให๎รู๎จักกิจกรรมบริการ
อาสาสมัครและสามารถรํวมด าเนินการได๎ 
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 10.  สมาคม และมูลนิธิที่เป็นองค์การเอกชนอาสาสมัคร จัดกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อบริการชุมชน 

   และสังคมประเภทตํางๆ เชํน สมาคมแมํบ๎าน สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แหํงประเทศไทย     
   มูลนิธิสายใจไทย มูลนิธิรํวมกตัญญู มูลนิธิปอเต็กต๊ึง สโมสรโรตารีไลออน 

 

คุณค่าของการบริการอาสาสมัคร  

1. ได๎บ าเพ็ญตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม 

2. ได๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3. เป็นบุคคลตัวอยํางให๎แกํสังคม และลูกหลาน 

4. เกิดความสบายใจและมีความสุข  

นันทนาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาศาสตร์ทางด๎านนันทนาการมีขอบเขตและเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับศาสตร์  สาขาตํางๆ อยําง
กว๎างขวาง หรือเรียกวํา นันทนาการเป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับศาสตร์อ่ืนดังตํอไปนี ้
นันทนาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข๎อง 
 นันทนาการกับสังคมวิทยา (Sociology) วิชาทางด๎านนันทนาการ ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม   
ความเป็นอยูํ วิถีชีวิตของสังคมและชุมชน ในพฤติกรรมการเลํน การใช๎เวลาวําง  และการเข๎ารํวมกิจกรรม
นันทนาการ เพื่อพักผํอนหยํอนใจจึง เกิดเป็นทฤษฎีการเลํน เวลาวําง และทฤษฎีนันทนาการ   

      นันทนาการกับเศรษฐศาสตร์ (Economics) นันทนาการธุรกิจการค๎า มีบทบาทส าคัญตํอ
เศรษฐกิจของชาติ ได๎แกํ อุตสาหกรรมทํองเที่ยว สวนสนุก เป็นแหลํงนันทนาการที่กํอให๎เกิดการสร๎างงาน  

การไหลเวียนของกระแสการเงิน ชํวยพัฒนาเศรษฐกิจอยํางกว๎างขวาง 
 นันทนาการกับเกษตรศาสตร์ (Agriculture) แหลํงนันทนาการระดับใหญํ เชํนอุทยานแหํงชาติ  
วนอุทยานแหํงชาติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ นอกจากจะเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ ที่ส าคัญของ
ชุมชนแล๎ว ยังชํวยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญสํงเสริมสภาพแวดล๎อมให๎เกิดระบบ  นิเวศวิทยาของ
สิ่งมีชีวิตให๎นําอยูํอาศัย 

 นันทนาการกับการศึกษา (Education) นันทนาการชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นทั้งการแสดงออก 
การศึกษาเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง การสอนหลักสูตร นันทนาการเพื่อเตรียมอาชีพผู๎น าทางด๎านนี้ มีการศึกษา
ต้ังแตํระดับเบื้องต๎น จนถึงระดับปริญญาขั้นสูง เชํน ปริญญาตรี โท และปริญญาเอก นันทนาการมีบทบาท
ส าคัญตํอบุคคลและชุมชนทุกระดับวัย ต้ังแตํเด็ก เยาวชน ผู๎ใหญํ ตลอดจนวัยสูงอายุ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต๎องจัดการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ 
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 นันทนาการกับบริหารธุรกิจ (Business Administration) ปัจจุบันการจัดการและบริหารองค์กรที่
เกี่ยวข๎องกับนันทนาการมีการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง ภาคเอกชนให๎ความสนใจลงทุนเป็นธุรกิจบริการ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับนันทนาการ เชํนเครื่องเลํนไฟฟ้า เกมนันทนาการ การบริการจัดการ ศูนย์
สุขภาพ ศูนย์กีฬา แหลํงนันทนาการส าหรับครอบครัว ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการวางแผนบริหารธุรกิจ เพื่อเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ กํอให๎เกิดเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจ เชํนการจัดคอนเสิร์ต มหกรรมกีฬา ดนตรี 
ละคร หรือการแสดง ตลอดจนการทํองเที่ยว 
 นันทนาการกับวิทยาการจัดการ (Management Science) การจัดการอยํางเป็นระบบในองค์กร 

และหนํวยงานของนันทนาการทุกระดับ ตลอดจนการจัดโปรแกรมนันทนาการส าหรับสังคมมีความจ าเป็นที่
จะต๎องใช๎วิทยาการ จัดการ เพื่อชํวยให๎การจัดและบริหารองค์กรเกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพ  ผู๎น าหรือ
ผู๎จัดการเป็นหัวใจส าคัญของหนํวยงานหรือองค์กร ดังนั้นนันทนาการจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับศาสตร์
ทางด๎านวิทยาการ จัดการเป็นอยํางดี 

 นันทนาการกับวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science) นันทนาการเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับพล
ศึกษา สุขศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา อยํางลึกซึ้ง ทั้งนี้เพราะมุํงพัฒนาเอกัตตบุคคลและสังคมทั้ง
ทางด๎านกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา สํงเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนากีฬา เพื่อมวลชน กีฬาเพื่อ
สุขภาพเป็นแรงจูงใจเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่วางไว๎ 
 นันทนาการกับรัฐศาสตร์การปกครอง (Political Science) นันทนาการถือวําเป็นองค์กร สถาบัน
สังคมที่รัฐพึงจะต๎องจัดเป็นสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ดังนั้นจึงเป็นสํวนหนึ่งของการจัดบริหาร
ท๎องถิ่น เชํน เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล จะต๎องจัดแหลํงนันทนาการ  เชํนสถานที่พักผํอนหยํอนใจ 
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สถานที่แสดงดนตรี อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นกิจกรรมนันทนาการทาง
สังคม เพื่อชุมชนอยูํอยํางมีความอบอํุน ความสุข มีเจ๎าหน๎าที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดบริการกิจกรรม
นันทนาการ 
 นันทนาการกับนิเวศวิทยา (Ecology Science) นันทนาการประเภทกลางแจ๎ง หรือนอกเมือง 
(Outdoor Recreation) ชํวยสํงเสริมให๎มนุษย์ที่ได๎สัมผัสเข๎าใจธรรมชาติ เกิดความซาบซึ้ง และจะชํวย
สํงเสริมการลดการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งก าลังเป็นปัญหาของสังคมในเมือง และสังคมชนบท 
และเป็นปัญหารีบดํวนที่จะต๎องรีบแก๎ไข นันทนาการจะชํวยสร๎างความซาบซึ้ง และความเข๎าใจในธรรมชาติ 

และชํวยกลํอมเกลาให๎มนุษย์มีความเข๎าใจในระบบนิเวศวิทยา ที่จะต๎องสร๎างความสมดุลกับธรรมชาติ และ
สิ่งมีชีวิต 

 นันทนาการกับศิลปศาสตร์ (Fine and Liberal Arts) กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปกรรม 

ศิลปหัตถกรรม การละคร ดนตรี การเต๎นร า เป็นต๎น ล๎วนเป็นกิจกรรมที่สอนให๎บุคคลมีความเข๎าใจซาบซึ้ง
ในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนาทางอารมณ์เป็นอยํางดี 
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สรุป 

 นอกจากเราควรจะมีสุขภาพที่ดีแล๎ว รํางกายควรจะมีสมรรถภาพทายกายที่ดีอีกด๎วยเพื่อท าให๎    
การท างานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ไมํวําจะรํางกายควรจะมีความแข็งแรง ความอดทนของกล๎ามเนื้อ 
ระบบทางเดินหายในและการไหลเวียนของเลือด ความยืดหยุํนตัวและรูปรํางที่ดี  ซึ่งในเมื่อเรามีสมรรถภาพ
กายในการท างานและเราควรมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อผํอนคลายความตึงเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นได๎ใน
ระหวํางการท างานหรืออาจจะเกิดขึ้นในแตํละวัน 
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ค ำถำมท้ำยบทท่ี 4 

 

จงอธิบายอย่างละเอียด 

 

1. เพราะเหตุใดจึงต้องส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายประกอบไปด้วยอะไร 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. จงค้านวณหาน้้าหนักของตนเอง ( 2 สูตร ) 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4. จงหาอัตราการเต้นของชีพจรสูงสุด 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. จงค้านวณระดับการเต้นของชีพจรเพื่อฝึกสมรรถภาพทางกาย 

การเผาผลาญไขมันในร่างกาย 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

รักษาสุขภาพปอดและหัวใจให้แข็งแรง 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

พัฒนาระบบการท้างานแบบใช้ออกซิเจน 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

พัฒนาระบบการท้างานแบบไม่ใช้ออกซิเจน 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ระดับที่ต้องระมัดระวังอันตรายท่ีอาจเกิดกับร่างกาย  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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6. จงหาค่า BMI และ WHR พรอ้มทั้งบอกด้วยว่าตนเองมีรูปร่างอย่างไร 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. จงบอกชนิดของเครื่องมือที่วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ปริมาณไขมัน ความอ่อนตัว    
ความจุปอด  

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8. จงบอกวิธีการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. นักศึกษาจงจัดกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับครอบครัวของตนเอง โดยให้ทุกคนใน 

ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรม และอธิบายความเหมาะสมของกิจกรรมที่นักศึกษาจัดให้กับครอบครัว 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



131 

 

เอกสารอ้างองิบทที่ 4 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

พลังงานในชีวิตประจ าวัน  9  ชั่วโมง 

 

หัวข้อเรื่อง 
 

รูปแบบพลังงาน 

แหล่งพลังงาน 

พลังงานที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

 พลังงานจากถ่านหิน 

 ปิโตรเลียม 

 พลังงานนิวเคลียร์ 
พลังงานหมุนเวียน 

 พลังงานแสงอาทิตย์ 
 พลังงานลม 

 พลังงานน  า 

 พลังงานชีวมวล 

 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

ผลกระทบจากพลังงานประเภทต่างๆ 

การอนุรักษ์พลังงาน 

สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของพลังงานได้ 

2. สามารถบอกรูปแบบพลังงานและแหล่งก าเนิดพลังงานได้   

3. สามารถอธิบายผลกระทบของการใช้พลังงาน 

4. สามารถอนุรักษ์พลังงานได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

1. ซักถามก่อนเข้าเนื อหา 

2. บรรยาย สรุปเนื อหา  
3. ชมวีดีทัศน์ 
4. สรุปเนื อหาจากการชมวีดีทัศน์ 
5. มอบหมายใบงาน 

6. ท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. วีดีทัศน์ 
3. Power point 

4. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 

1. การเข้าชั นเรียน ตรงต่อเวลา 

2. การสรุปเนื อหาจากการชมวีดีทัศน์ 
3. การท าแบบฝึกหัด 

4. การตอบค าถามระหว่างการบรรยายและสรุปเนื อหา 
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บทที่ 5 

พลังงานในชีวิตประจ าวัน 

 

 พลังงานเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตซึ่งเราและมีการใช้พลังงานอยู่ทุกวันเพื่อท าให้เกิดความสะดวกสบาย 
หรือแม้กระทั้งในร่างกายของเราก็มีพลังงานซึ่งได้จากพลังงานเคมีที่ได้จากการเผาผลาญสารอาหาร
ประเภทโปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรต เพื่อน าพลังงานเหล่านั้นไปใช้ในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมร่างกาย
และน าไปใช้ในการท ากิจกรรมในแต่ละวัน  แต่พลังงานที่ใช้กันในทุกวันนี้หากใช้โดยไม่ค านึงถึงคุณค่าก็
อาจท าให้แหล่งพลังงานบางแหล่งอาจหมดไปได้ นอกจากนี้อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตได้ ดังนั้นเราควรจะเข้าใจถึงแหล่งก าเนิดพลังงาน การน าไปใช้ของพลังงานในรูปแบบต่างๆและ
ผลกระทบของการใช้พลังงานเพื่อท าให้เรารู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์พลังงาน      

 พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 

รูปแบบพลังงาน 

 รูปแบบพลังงานสามารถจ าแนกได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา และการ
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งพลังงานรูปแบบหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้โดยทั่วไปสามารถจ าแนกได้ 
ดังนี้ 

 พลังงานเคมี (Chemical Energy) เป็นพลังงานที่อยู่ในสารเคมีหรือวัตถุอันตรายซึ่งจะปล่อยออกมา
เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การเผาที่ใช้ฟืน, ถ่าน, ไม้ เป็นต้น และพลังงานอ่ืนๆ เช่น พลังงานไฮโดรเจน , 

พลังงานเคมีที่อยู่ในแบตเตอรี่ หรืออาหารท่ีอยู่ในท้อง ซึ่งต้องเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วปล่อยพลังงานออกมา 

 พลังงานความร้อน (Heat Energy/Thermal Energy) เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของโมเลกุลของ
วัตถุต่างๆ ซึ่งพลังงานความร้อนต้องเกิดจากการกระตุ้น เช่น ไมโครเวฟ ต้องมีการสั่นสะเทือนของโมเลกุล
ของน้ า ท าให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้ 

 พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น รถที่ก าลังวิ่ง หรือ
รถยนต์เผาน้ ามันท าให้เกิดพลังงานจลน์ เป็นต้น 

 พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกี่ยวกับต าแหน่ง น้ าหนัก และแรงโน้มถ่วงของโลก
นั่นคือ ถ้าเราอยู่ในต าแหน่งที่สูง จะมีพลังงานศักย์สูงขึ้น แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ 
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 พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy) เป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากเป็นพลังงานที่
สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอ่ืนได้ง่าย เช่น เปลี่ยนเป็นพลังงานกล จากพัดลม หรือเป็นพลังงานความ
ร้อนจากหม้อหุงข้าว เป็นต้น 

 พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Energy) เป็นลักษณะการแผ่รังสีของพลังงาน เช่น
คลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 รูปแบบพลังงานต่างๆเหล่านี้สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ โดยกฎ Mass Energy จากกฎของโรเบิรต์
ไอสไตน์ กล่าวว่า “พลังงานกับสสาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ที่เห็นเป็นสสาร จริงๆแล้วก็มีพลังงานอยู่
ภายใน” ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปการเปลี่ยนปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ 
ซึ่งสูตรพลังงานที่สะสมอยู่ในสสาร คือ E = mc

2 โดยที่ E คือ พลังงาน, m คือ มวลของสสารและ c คือ 
ความเร็วแสง 
 

แหล่งพลังงาน 

 แหล่งพลังงานสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์ต่างๆได้เกณฑ์ แต่ในเนี้อหานี้แบ่งตามแหล่งที่น ามาใช้
ประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. พลังงานที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (nonrenewable energy)หรือ พลังงานสิ้นเปลือง
(conventional energy) หรือพลังงานฟอสซิล(Fossil energy) เป็นพลังงานที่เกิดหรือสร้างขึ้นได้ 

  ในอัตราที่น้อยกว่าอัตราการใช้งาน ปริมาณจึงมีจ ากัดเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติต้องใช้เวลา 

  ในการเกิดมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนแต่มนุษย์ใช้หมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

 2. พลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (renewable energy) หรือพลังงานหมุนเวียน เป็น
พลังงานที่มีการเกิดหรือสร้างขึ้นในอัตราที่เท่ากับหรือมากกว่าอัตราการใช้งาน 

 

พลังงานท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ (nonrenewable energy) 

 เป็นพลังงานที่ธรรมชาติต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากส าหรับกระบวนการสร้างแหล่งพลังงานขึ้นมา
ทดแทน เช่น พลังงานจากถ่านหิน  น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 
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พลังงานจากถ่านหิน 

 

   ถ่านหินจัดได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทหนึ่งที่ถูกสะสมใต้พื้นดินที่มีแรงกดดันและมีความร้อน
สูงใต้ผืนโลก ซึ่งสามารถแล่งชนิดของถ่านหินตามคุณภาพได้ 5 ชนิด ได้แก่  
 1.  พีต (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไป 

  แล้วสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ 

 2.  ลิกไนต์ (Lignite) มีซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อย มีความชื้นมาก เป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง 3   
  ซับบิทูมินัส (Subbituminous) มีสีด า เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพเหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 3. บิทูมินัส (Bituminous)เป็นถ่านหินเนื้อแน่น แข็ง ประกอบด้วยชั้นถ่านหินสีด ามันวาว ใช้เป็น
เชื้อเพลิงเพื่อการถลุงโลหะ 

 4.  แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินที่มีลักษณะด าเป็นเงา มันวาวมาก มีรอยแตกเว้าแบบก้น 

  หอย ติดไฟยาก 

 

การใช้ประโยชน์ถ่านหิน 

 ถ่านหินถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีแหล่งส ารองกระจายอยู่ทั่วโลกและปริมาณ
ค่อนข้างมาก การขุดถ่านหินขึ้นมาใช้ประโยชน์ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ถ่านหินราคาถูกกว่าน้ ามัน ถ่านหินส่วน
ใหญ่จึงถูกน ามาเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้หม้อน้ าร้อนในกระบวนการผลิต เช่น การผลิต
ไฟฟ้า การถลุงโลหะ การผลิตปูนซีเมนต์ การบ่มใบยาสูบ และการผลิตอาหาร เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการ
ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน เช่น การท าถ่านสังเคราะห์ (Activated Carbon) เพื่อดูดซับกลิ่น การท าคาร์บอนด์
ไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งแต่มีน้ าหนักเบา และการแปรสภาพถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิงเหลว (Coal liquefaction) หรือ เป็นแปรสภาพก๊าซ (Coal Gasification) ซึ่งเป็นการใช้ถ่านหิน
แบบเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อช่วยลดมลภาวะจากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง ภายใต้
กระบวนการแปรสภาพถ่านหิน จะสามารถแยกเอาก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นพิษ และสารพลอยได้    
ต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในถ่านหินน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนได้อีก เช่น ก ามะถันใช้ท ากรดก ามะถันและแร่ยิปซัม 
แอมโมเนียใช้ท าปุ๋ยเพื่อเกษตรกรรม เถ้าถ่านหินใช้ท าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
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แหล่งถ่านหินในประเทศไทย 

ประเทศไทยมีแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ทั่วทุกภาค มีปริมาณส ารองทั้งสิ้น ประมาณ 2,197 ล้านตัน 
แหล่งส าคัญอยู่ในภาคเหนือประมาณ 1,803 ล้านตัน หรือร้อยละ 82 ของปริมาณส ารองทั่วประเทศ ส่วน
อีก 394 ล้านตัน หรือ ร้อยละ 18 อยู่ภาคใต้ ถ่านหินส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ าอยู่ในขั้นลิกไนต์และซับบิทูมินัส 
มีค่าความร้อนระหว่าง 2,800 - 5,200 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม หรือ ถ่านลิกไนต์ 2 - 3.7 ตัน ให้ค่าความร้อน
เท่ากับน้ ามันเตา 1 ตัน ลิกไนต์เป็นถ่านหินที่พบมากที่สุดในประเทศไทย ที่แม่เมาะ จ.ล าปาง และ จ.กระบี่ 
จัดว่าเป็นลิกไนต์ที่คุณภาพแย่ที่สุด พบว่าส่วนใหญ่ มีเถ้าปนอยู่มากแต่มีก ามะถันเพียงเล็กน้อย คาร์บอน
คงที่อยู่ระหว่างร้อยละ 41 - 74  ปริมาณความชื้นอยู่ระหว่างร้อยละ 7 - 30  และเถ้าอยู่ระหว่างร้อยละ        
2 - 45 โดยน้ าหนัก ในช่วงที่ราคาน้ ามันยังไม่แพงประเทศไทยไม่นิยมใช้ลิกไนต์มากนักแต่ภายหลังที่เกิด
วิกฤติน้ ามัน จึงได้มีการน าลิกไนต์มาใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิงมากขึ้นทั้งในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
อุตสาหกรรม แหล่งถ่านหินที่มีการส ารวจพบบางแหล่งได้ท าเหมืองผลิตถ่านหินขึ้นมาใช้ประโยชน์แล้ว แต่
บางแหล่งยังรอการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

ปิโตรเลียม 

ปิโตรเลียม คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นของผสมของโฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อน ทั้งที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว และก๊าซ หรือทั้งสามสภาพปะปนกัน แต่เมื่อต้องการจะแยก
ประเภทออกเป็นปิโตรเลียมชนิดต่างๆ จะใช้ค าว่า น้ ามันดิบ (Crude oil) ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas) 

  

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกปิโตรเลียม 

 

1. ก๊าซธรรมชาติ 

  NGV ย่อจาก Natural Gas for Vehicle ก็คือ ก๊าซธรรมชาติส าหรับใช้กับรถยนต์ ซึ่งต้องบรรจุใน
ถังโดยอัดด้วยความดันสูง จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า CNG ย่อจาก Compressed Natural Gas  ดังนั้นNGV กับ 
CNG ก็คือเชื้อเพลิงตัวเดียวกัน มีองค์ประกอบหลักคือ ก๊าซมีเทน 

LNG ย่อจาก Liquefied Natural Gas คือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกท าให้อยู่ในสถานะของเหลวเพื่อลด
ปริมาตรลงส าหรับประโยชน์ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตให้ได้ปริมาณมากขึ้นต่อเที่ยว  ถ้าจะ
ใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ก็ต้องเปลี่ยนLNG ให้กลับมีสถานะเป็นก๊าซ คือ NGV นั่นเอง 
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 LPG ย่อจาก Liquefied Petroleum Gas คือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีองค์ประกอบหลักคือก๊าซ       
โพรเพน และก๊าซบิวเทนที่ถูกอัดให้เป็นของเหลว  ปรกติใช้ส าหรับการหุงต้มตามบ้านเรือน แต่ปัจจุบัน
น ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ด้วย 

ก๊าซมีเทนเบากว่าอากาศ ส่วนก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทนหนักกว่าอากาศ หากเกิดการรั่วไหล 
ก๊าซมีเทนจะกระจายหายไปในอากาศได้ง่าย  ส่วนก๊าซโพรเพนและก๊าซบิวเทนจะเกาะกลุ่มตามพื้น จึงอาจ
ถูกประกายไฟท าให้ติดไฟง่ายกว่า  NGV จึงปลอดภัยกว่า LPG  

1. น้ ามันเบนซิน ( Gasoline) เป็นน้ ามันที่ได้จากการปรุงแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
กลั่นโดยตรง  

2. น้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน ( Aviation Fuels) มี 2 ประเภท คือน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัด        
( Aviation Gasoline)และน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น ( Aviation Turbine Fuels หรือ Jet 

Fuels)  

3. น้ ามันดีเซล ( Desel Fuel) ได้จากการกลั่นน้ ามันดิบ แต่มีช่วงจุดเดือดและความข้นใสสูงกว่า
น้ ามันเบนซิน  

4. น้ ามันก๊าด (Kerosine) ได้จากการกลั่นน้ ามันดิบ สมัยก่อนนิยมน าน้ ามันก๊าดไปใช้ส าหรับจุด
ตะเกียงเพื่อให้ความร้อนและแสงสว่างตามครัวเรือน แต่ปัจจุบันมีการน าน้ ามันก๊าดไปใช้
ประโยชน์อ่ืนอีกมากมาย เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ หรือเครื่องบิน น าไปเป็นส่วนผสมของ
ยาฆ่าแมลง น้ ามันชักเงา สีน้ ามัน และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นต้น 

5. น้ ามันเตา (Fuel Oils) ได้จากส่วนล่างของหอกลั่นน้ ามันดิบ น้ ามันเตาจัดเป็นเชื้อเพลิงที่มี
ความส าคัญกับอุตสาหกรรมมาก เพราะมีราคาถูก ใช้ง่าย ให้ค่าความร้อนสูง ซึ่งส่วนใหญ่
น าไปใช้กับเตาเผา หม้อไอน้ า เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า หรือเรือเดินทะเล 

6. ยางมะตอย ( Asphalt) เป็นสารผสมที่ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด และสารอินทรีย์
อ่ืนๆ ซึ่งเรียกรวมๆ กันว่า บิทูเมน มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดกึ่งแข็ง สีด าหรือน้ าตาลเข้ม เป็น
ผลพลอยได้จากการกลั่นน้ ามันดิบ ซึ่งอยู่ด้านล่างสุดของหอกลั่น น าไปใช้ประโยชน์ในการท าผิว
ถนน และท าวัสดุกันซึมต่างๆ 

 

พลังงานนิวเคลียร์  
 นับต้ังแต่อ๊อตโต ฮาฮ์น (Otto Hahn)และฟริทซ์ สตรัสส์มันน์ (Fritz Strassmann)ค้นพบการแตกตัว
ของยูเรเนียมด้วยการยิงยูเรเนียมด้วยนิวตรอนจากต้นก าเนิดรังสี  เรเดียม-เบริลเลียม ในปี พ.ศ.2481 

ความหวังของมนุษย์ที่จะก้าวสู่ยุคปรมาณูได้เริ่มเป็นจริง  ปัจจุบันมนุษย์ชาติได้ใช้ประโยชน์จากพลังงาน
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นิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและในอุตสาหกรรม  รวมทั้งพลังงานใน              
การขบัเคลื่อนเรือเดินสมุทรและเรือด าน้าที่เคลื่อนไหวในมหาสมุทรต่างๆ  

 พลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานที่ได้จากการที่นิวเคลียสแตกตัว ขณะที่นิวเคลียสแตกตัว ปล่อย
อนุภาคออกมา จะเกิดนิวเคลียสธาตุใหม่พร้อมทั้งพลังงานนิวเคลียร์มีค่ามากมายมหาศาล  
 นักวิทยาศาสตร์แบ่งปฏิกิริยานิวเคลียร์ออกเป็น 2 ชนิดคือ ปฏิกิริยาฟิชชั่น (Fission) หรือปฎิกิริยา 
แตกตัว และปฏิกิริยาฟิวชั่น (Fusion) หรือปฎิกิริยาหลอมตัว ปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในทางสันติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากปฎิกิริยาแตกตัว 

 

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย  

 ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ถูกจัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 เรียกย่อว่า พปส เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู เมื่อวันที่ 
27 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ใช้ในการผลิตไอโซโทปบางชนิด ซึ่งเป็นสารกัมมันตภาพรังสี เช่น131

I  
99

Tc ใช้ในทาง
การแพทย์เพื่อวินิจฉัยและบา บัดโรค  

32
P ใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ธาตุโดยใช้เทคนิคทาง

นิวเคลียร ์(Neutron activation analysis) เป็น การหาชนิดและปริมาณของธาตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสาร 
 

ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ในเชิงการแพทย์  

 1. ด้านการตรวจและวินิจฉัยโรค เช่น การถ่ายเอกซเรย ์เพื่อตรวจความผิดปกติของอวัยวะ การตรวจ
การท างานระบบอวัยวะ โดยให้ผู้ป่วยรับประทานหรือฉีดสารกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกาย แล้วท าการ
ถ่ายภาพอวัยวะ อาท ิใช้ไอโอดีน-131 ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์  

 2. ด้านการบ้าบัดรักษาโรค โดยทั่วไปใช้รังสีในการรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอก เช่น ใช้ฟอสฟอรัส     

-32 ในการรักษาภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงมากเกินไป   

 3. ด้านการท้าให้ปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-๖๐ ใน
การท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทนความร้อนมีรูปร่างสลับซับซ้อน หรืออยู่ในภาชนะบรรจุขั้นสุดท้ายปลอดเชื้อ   

วิธีนี้จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อ มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและคนไข้  
 

การใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ในด้านอุตสาหกรรม 

  

 1. อุตสาหกรรมด้านพลังงาน เช่น การผลิตเรือสินค้า เรือตัดน้าแข็ง การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
 2. อุตสาหกรรมการฉายรังสี เช่น การฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร การท้าให้ผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ปลอดเชื้อโรค การผลิตสารพวกพอลิเมอร์ต่างๆ  
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 3. การตรวจวัดและควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยการใช้เทคนิคนิวเคลียร์  ด้วยการใช้วัสดุ
กัมมันตรังสีและเทคนิคทางรังสี ซึ่งเรียกว่า “เทคนิคนิวเคลียร์” มาใช้ประโยชน์ในระบบวัดและควบคุมของ
โรงงานอุตสาหกรรม  

 

การใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการเกษตร  
 

 ส่งเสริมการเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  เช่น ปรับปรุงพันธุ์พืช การ
ถนอมอาหารด้วยรังสี ศึกษาเกี่ยวกับการดูดซึมแร่ธาตุและปุ๋ยของต้นไม้และพืชเศรษฐกิจต่างๆ  เพื่อ
ปรับปรุงการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

การใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์ด้านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

 เช่น การวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยและสารพิษในสิ่งแวดล้อม  การศึกษาอายุของวัตถุโบราณ 

ศึกษาวัฏจักรหรือวงชีวิตของพืชและสัตว์บางชนิด การศึกษาการเคลื่อนที่ของน้าใต้ดินและน้าผิวดิน ศึกษา
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ศึกษาการสะสมการเคลื่อนที่ของตะกอนในเขื่อน แม่น้ า ล าคลอง และ
แหล่งน้าต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการใช้รังสีเพื่อการก าจัดน้ าเสีย การผลิตปุ๋ยธรรมชาติ การพัฒนาที่ดินทาง
การเกษตร กิจกรรมทางป่าไม้และอุทกวิทยา เป็นต้น 

 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์
 

 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นโรงไฟฟ้ารูปแบบหน่ึงที่ใช้พลังงานจากกฏิกิริยาฟิสชั่นของยูเรเนียมในการผลิต
ไฟฟ้า  พลังงานที่ได้จะถูกถ่ายทอดไปยังตัวกลางในรูปของความร้อน ถ้าตัวกลางเป็นน้ าก็จะกลายเป็นไอ
น้ าไปหมุนกังหันไอน้ า  อุปกรณ์ส าหรับให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ควบคุมได้เรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  
หรือเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
 

องค์ประกอบของเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 

1. เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเม็ดยูเรเนียมหรือยูเรเนียมผสมพลูโทเนียมในรูป
ออกไซด์เซรามิก เรียกว่า เม็ดเชื้อเพลิง  

2. มอเดอเรเตอร์หรือสารหน่วงความเร็วของนิวตรอน  ท าหน้าที่ลดพลังงานของนิวตรอนที่ได้จาก
ฟิสชั่นของยูเรเนียมและพลูโทเนียม  

3. แท่งควบคุม  เป็นตัวควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่ รวมทั้งให้ปฏิกิริยาหยุด 
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4. ระบบระบายความร้อน  สารระบายความร้อน เช่น โลหะเหลวประเภทโซเดียม  โพแทสเซียม หรือ
แก๊ส เช่น ฮีเลียม และคาร์บอนไดออกไซด์  

5. อาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์ คือ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างชั้นนอก 

 

ข้อดี-ข้อเสียของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ข้อดี 

1.  เชื้อเพลิงมีราคาถูก 

2.  สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปริมาณมาก 

3.  ปริมาณของเสียน้อยเมื่อเทียบกับวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ป้อนไฟฟ้าให้กับประชาชนในเมืองขนาด 550,000 คน จะมีกากเป็นของแข็ง
เพียง 40 ตันต่อปี ในขณะที่โรงไฟฟ้าถ่านหิน มีเถ้าท่ีเหลือจากการเผาถ่านหินถึง 1,000,000 ตัน 

4. สามารถยืดอายุการใช้งานของเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ 
5.  สามารถขนส่งเชื้อเพลิงได้ง่าย 

6.  ไม่สร้างก๊าซเรือนกระจกและฝนกรด ปรากฎการณ์เรือนกระจก เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์
ในอากาศ 

 

ข้อด้อย  

 การแก้ไขปอ้งกัน 

1.  เนื่องจากมีระบบความปลอดภัยและการป้องกันรังสีที่เข้มงวด จึงใช้เงินลงทุนมาก 

2. เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว สามารถน าไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ แต่ภายใต้พันธสัญญา             
"ไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์" และการควบคุมของ IAEA หากประเทศไทยจะมี รฟ.นิวเคลียร์จะ
ควบคุมไม่ให้น าไปผลิตอาวุธได้ 

3.  การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้ว มีกัมมันตรังสีระดับสูง ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด 

 การจัดการเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วซึ่งปกติจะอยู่ในรูปของมัดเชื้อเพลิงและถูกบรรจุในช่องเก็บ (Rack) ซึ่ง
แช่อยู่ในบ่อน้ าภายในโรงไฟฟ้าซึ่งสามารถเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วได้ตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า ถ้ายัง
ไม่มีนโยบายจัดการด้วยวิธีอ่ืน หรือหลังจากผ่านไปแล้ว1-5 ปี น าไปเก็บไว้ภายนอกอาคาร ที่เรียกว่าแท่ง
บรรจุกากเชื้อเพลิงก็ได้ หรือสามารถจัดเก็บได้ โดยฝังลึกลงไปใต้พื้นดินมากกว่า500m. ในบริเวณที่ไม่ท าให้
เกิดอันตราย 
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พลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)   

 คือ แหล่งพลังงานที่ได้จากธรรมชาติรอบตัวเรา หามาใช้ได้ไม่มีวันหมด ซึ่งสามารถสร้างทดแทนได้
ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยธรรมชาติหลังจากมีการใช้ไป จึงมีหลายชื่อที่ใช้เรียก - พลังงานทดแทนและพลังงาน
ใช้ไม่หมด รวมถึงพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียว เนื่องจากไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง 
ตัวอย่างของพลังงาน ได้แก ่พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังน้ า, พลังงานคลื่นในทะเล, พลังงานน้ า
ข้ึนน้ าลง, พลังงานชีวมวล, พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานไฮโดรเจน ฯลฯ 

พลังงานแสงอาทิตย ์ 

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์และมีการน ามาใช้ประโยชน์มาแต่สมัยโบราณ  เช่น      
การตาก หรือ อบสินค้าเกษตร การท าให้น้าอุ่น เป็นต้น ได้พยายามน าพลังงานแสงอาทิตย์มาท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้า  

 

การน าแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์  
 

 ในปัจจุบันได้มีการน้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตหลายแนวทางด้วยกัน  

 1.  การท้าน้าให้อุ่น ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสูบน้ าขึ้นไปผ่านเครื่องท้าน้าอุ่นจากพลังงาน
แสงอาทิตย ์แล้วน ามาเก็บในถังกักอุณหภูมิ ซึ่งวิธีนี้ถ้าหากต้องการเพียงแค่น้ าอุ่นอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศา
ก็สามารถน าน้ ามาใช้ได้เลย แต่ถ้าหากต้องการน้ าร้อน ก็น าน้ าอุ่นนี้ไปเข้าเครื่องท าน้ าร้อนอีกทีหนึ่ง 

(สามารถประหยัดพลังงานในการท าน้ าให้ร้อนได้ประมาณ 30 องศาเซลเซียส)  

 2.  ใช้แสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากในแสงอาทิตย์มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่หลากหลายความถี่ ซึ่ง
ความถี ่UV เป็นความถี่ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี ในปัจจุบันได้ใช้วิธีนี้ในการฆ่าเชื้อในน้ าประปา 

 3.  การท าเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับสินค้าเกษตรที่เพียงแต่ต้องการลดความชื้นของสินค้า 

ก็เพียงแต่ออกแบบเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งท าให้ไม่ต้องใช้ถ่านหิน 

หรือไฟฟ้าในการให้ความร้อน  

 4.  การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในปัจจุบัน มีการใช้เพียงกรณีที่ค่าต้ังสายส่งมี
ราคาสูงมาก ๆ เช่น หมู่บ้านที่ห่างไกล เนื่องจากประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ยัง
ต่ าอยู่เมื่อเทียบราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ 
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พลังงานลม 

 

           ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของ
บรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและก าลังลม 

เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเอง  ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้
ความส าคัญและน าพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่
ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น 

 

เทคโนโลยีกังหันลม 

           กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้ 
เป็นพลังงานกลได้ จากนั้นน าพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรง   เช่น การบดสีเมล็ดพืช การสูบน้ า 
หรือในปัจจุบันใชผ้ลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหันลมเพื่อใช้ประโยชน์มีมาตั้งแต่ชนชาวอียิปต์
โบราณและมีความต่อ เนื่องถึงปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
พลศาสตร์ของลมและหลัก วิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่างๆ เพื่อให้ได้ก าลังงาน พลังงาน  และ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

รูปแบบเทคโนโลยีกังหันลม 

          กังหันลมสามารถแบ่งออกตาม ลักษณะการจัดวางแกนของใบพัดได้ 2 รูปแบบ คือ           

          1. กังหันลมแนวแกนต้ัง (Vertical Axis Turbine (VAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและ
ใบพัดต้ังฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนว ราบ     

          2. กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine (HAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุน
ขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบโดยมีใบพัดเป็นตัวต้ังฉากรับแรงลม 

 

ส่วนประกอบของ เทคโนโลยีกังหันลม 

 

         1. กังหันลมเพื่อสูบน้ า (Wind Turbine for Pumping) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการ
เคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็น พลังงานกลเพื่อใช้ในการชักหรือสูบน้ าจากที่ต่ าขึ้นที่สูงเพื่อใช้ใน
การเกษตร การท านาเกลือ การอุปโภคและการบริโภคจจุบันมีใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบระหัด 

และ แบบสูบชัก  

http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=98%3A2010-05-04-10-46-05&catid=54&Itemid=68&lang=th
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A2010-05-04-10-53-28&catid=54&Itemid=68&lang=th
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3A2010-05-04-11-06-47&catid=54&Itemid=68&lang=th
http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=101%3A2010-05-06-04-34-54&catid=54&Itemid=68&lang=th
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          2. กังหัน ลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จาก  
การเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็น พลังงานกล จากนั้นน าพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 
ปัจจุบันมีการน ามาใช้งานทั้ง กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) และ กังหันลมขนาดใหญ่ 
(Large Wind Turbine) 

 

พลังงานน  า 
 

           พลังงานน้ า เป็นการอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของน้ าจากที่สูงสู่ที่ต่ า รูปแบบที่เราคุ้นเคย
คือ การสร้างเขื่อนเก็บกักน้ า เพื่อสะสมพลังงานศักย์ เมื่อเปิดประตูที่ปิดกั้นทางเดินของน้ า พลังงาน
ศักย์ที่สะสมอยู่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ สามารถน าไปฉุดกังหัน และต่อเชื่อมเข้ากับเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า 

(ที่มา http://science.howstuffworks.com/environmental/energy/hydropower-plant1.htm สืบค้น 9 

มิถุนายน 2556 ) 
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พลังงานชีวมวล 

 ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติที่อยู่ในรูปของสารอินทรีย์และสามารถ 

น าพลังงานที่กักเก็บไว้เหล่านั้น มาใช้ผลิตพลังงานได้ สารอินทรีย์ท่ีเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานได้แก่ เศษไม้ 
ขยะ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น การผลิตพลังงานจากชีวมวล อาจท าได้โดยการน ามาเผา เพื่อน า 

ความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล ซึ่งเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด ตัวอย่าง 
ชีวมวลในประเทศไทย เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ กากปาล์ม กากมัน ซังข้าวโพด เป็นต้น 

 

การน าพลังงานจากชีวมวลไปใช้ประโยชน์ 

 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีต่างๆนั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ดังนี้ 
 4.1  เอทานอล (C2H5OH) เป็นของเหลวไม่มีสีมีจุดเดือดอยู่ที่ 78

o
C ในที่นี้หมายถึงเกรนแอลกอฮออล์

(grain alcohol) หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ซึ่งผลิตได้จากอ้อย ข้าวโพดและไม้ เอทานอลช่วย
ปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องยนต์ (vehicle performance) ปล่อยก๊าซพิษน้อยกว่าน้ ามันเบนซิน แต่ต้นทุน
การผลิตเอทานอลสูงกว่าปิโตรเลียม เอทานอลสามารถน ามาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้เลยหรือสามารถ
น าไปใช้ร่วมกับน้ ามันเบนซินได้ ยกตัวอย่าง เช่น  

น้ ามันแกส๊โซฮอล 

 แก๊สโซฮอล คือ ส่วนผสมของน้ ามันเบนซินและเอทานอล ปัจจุบันได้มีการผลิตและจ าหน่ายแก๊ส
โซฮอล์ มี 3 ชนิด คือ 

 1. น้ ามันแก๊สโซฮอล E10 แบ่งเป็น 

  1.1  น้ ามันแก๊สโซฮอล ออกเทน 91 

  1.2 น้ ามันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2  อัตราส่วนของเบนซินและแอลกอฮอล์ในการผลิตแก๊สโซฮอล 
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 โดยมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 10 % และไม่ต่ ากว่า 9 % กับน้ ามันเบนซิน 90 % โดยปริมาตร 
1. น้ ามันแก๊สโซฮอล E20 มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 20 % และไม่ต่ ากว่า 19 % กับน้ ามัน

เบนซิน 80 % โดยปริมาตร 
2. น้ ามันแก๊สโซฮอล E85 มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกิน 85 % กับน้ ามันเบนซิน 15 % โดย

ปริมาตร 
 

ข้อดีของการใช้เอทานอลมาผลิตเป็นพลังงาน คือ 

1.  ได้จากชีวมวลหลากหลายชนิดเช่น อ้อย บีท ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และมันส าปะหลัง 
2.  ท าให้มีการจ้างงานมากขึ้นและลดการอพยพย้ายถ่ินฐานเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานจาก 

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

3. เทคโนโลยีเริ่มเป็นท่ีรู้จักและเปิดกว้างให้สามารถเข้าถึงได้ท าให้สามารถมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
ให้กว้างหน้ามากยิ่งขึ้นได้ 

4.  ความสมดุลของพลังงานในชีวมวลต่างๆ มีค่าสูง 
5. ผลพลอยได้ (by product) สามาถน าไปท าประโยชน์ได้ เช่น น าไปท าปุ๋ย 

6.  เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถหาใหม่ได้ไม่มีวันหมดและลดการปลดปล่อย CO2 ออกสู ่
ชั้นบรรยากาศ 

7.  มีความปลอดภัยในการด าเนินงานและดูแลจัดเก็บได้ง่ายกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล 

8.  สามารถน าไปผสมกับน้ ามันชนิดอ่ืนได้ เช่น น้ ามันเบนซิน 

9.  สามารถเพิ่มค่าออกเทนในน้ ามันเบนซินโดยน ามาใช้ทดแทนสารตะกั่วเพื่อลดสารประกอบ       
อะโรมาติกส์ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดมลพิษและเป็นการลดต้นทุนได้อีกด้วย 

 การหมักเพื่อให้เกิดเอทานอลยังต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อท าให้มีต้นทุนในการผลิตน้อยที่สุด  ซึ่ง
เป็นแรงจูงใจให้คนหันมาใช้พลังงานจากเอทานอลกันมากขึ้นแต่จะต้องมีการพัฒนาอีกหลายประการ เช่น 

การหาสายพันธุ์แบคทีเรียชนิดใหม่ที่สามารถให้ผลผลิตเอทานอลในปริมาณสูง การท าเอทานอลให้บริสุทธิ์ 
เทคโนโลยีการกลั่น การลดการเกิดกรดในกระบวนการหมัก การใช้วัตถุดิบในกระบวนการหมักให้ยาวนาน
ข้ึน การลดต้นทุนในการบ่มของเอนไซม์ให้น้อยลง การพัฒนาวิธีในการแยกลิกนินออกจากวัตถุดิบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพส าหรับการหมักพืชที่มีลิกนินเป็นองค์ประกอบ และการสร้างโรงงานผลิตแบบต่อเนื่องและ
ลดต้นทุนด้านการด าเนินการ 
 4.2  เมทานอล (CH3OH) เป็นของเหลวไม่มีสีมีจุดเดือดอยู่ที่ 65 

o
C เรียกอีกอย่างว่า วู๊ดแอลกอฮอล์

(wood alcohol) หรือเมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) สามารถผลิตได้จากชีวมวลที่มีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ประเทศเยอรมันใช้เมทานอลต้ังแต่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ส าหรับ
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เครื่องบินและเรือด าน้ าและใช้เพื่อการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ หรือ เป็นเชื้อเพลิงในรถแข่ง เมทานอลจาก
ก๊าซธรรมชาติ ถือได้ว่าราคาถูกที่สุด เชื้อเพลิงเมทานอลสามารถผลิตได้จากชีวมวลเกือบทุกชนิดและ
สามารถน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินร้อยละ 15 เพื่อใช้ในเครื่องยนต์โดยไม่ต้องมีการปรับแต่ง แต่เมทานอล
ไม่สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาสูงและความไม่คุ้มทุน แต่มีการศึกษาการ
น าเมทานอลไปใช้ในรถยนต์ ซึ่งในทวีปยุโรปจะมีการน าใช้ในรถยนต์ปี ค.ศ. 2010  

 4.3  ไบโอดีเซล (biodiesel) มีสมบัติคล้ายดีเซลปกติโดยสามารถน าไปใช้กับเครื่องยนต์ปกติได้ 

ซึ่งไบโอดีเซลสามารถผลิตได้จากพืชในตระกูลละหุ่ง ถั่วเหลือง ปาล์ม ดอกทานตะวัน น้ ามันจากสาหร่าย
นอกจากน้ี ไบโอดีเซลยังสามารถผลิตได้จากน้ ามันประเภทต่างๆ ข้างต้นที่ผ่านการใช้งานมาแล้วได้อีกด้วย 

แต่มีการจ ากัดอยู่เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นเนื่องจากตลาดมีขนาดเล็กและใช้ในบางท้องถิ่นเนื่องจากมี
ต้นทุนสูงและความสามารถในการผลิตไม่เพียงพอ โดยน าไปใช้ในการให้แสงสว่าง ปั้มน้ า ไบโอดีเซลเป็น
เชื้อเพลิงที่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีก ามะถันและอนุภาคขนาดเล็ก รวมทั้งยังสามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติด้วยไบโอดีเซลเป็นสารในกลุ่ม monoalkylester ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยา transesterification 

ระหว่าง triglyceride และmonohydric alcohol (Hossain, ABMS., et al., 2008  Hall, DO. and Rosillo 

– Calle, F., 1999) 

 4.4 ไบโอก๊าซ (biogas) สามารถผลิตได้จากการหมักโดยไม่ใช้ออกซิเจนของอินทรีย์วัตถุ มีระบบ
การผลิตที่ง่ายไม่สลับซับซ้อน สามารถผลิตได้ทั้งในระดับเล็กและใหญ่ ไบโอก๊าซน าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
การให้ความร้อนและใช้ในเครื่องยนต์ คือ CBG (Compressed Bio-Methane Gas) ก๊าซชีวภาพมา
ปรับปรุงคุณภาพโดยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้นออก
จนมีปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) ที่ใกล้เคียงกับก๊าซ NGV หรือ CNG ที่ใช้กับยานยนต์ จากนั้นน ามาอัดลงถัง
ที่แรงดัน 200 บาร์เกจ สามารถผลิตจากวัตถุดิบหลายชนิดเช่น มูลสัตว์และกากอุตสาหกรรรมในประเทศ
จีนประสบความส าเร็จในการผลิตไบโอก๊าซจากชีวมวลในระดับกลางและระดับใหญ่จากโรงงาน
อุตสาหกรรมและกากเหลือทิ้งอินทรีย์ ซึ่งท าในฟาร์มเลี้ยงสัตว์โดยการหมักที่อุณหภูมิห้องและมีการก าจัด
ก ามะถันออกก่อนน าไปใช้ จากนั้นน าสิ่งที่เหลือจากการผลิตไบโอก๊าซไปท าเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย 

 4.5  ไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าจากชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมพร้อมกับการด าเนินธุรกิจ ตัวอย่างในประเทศไทย คือ โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน และ โรงไฟฟ้าเอ.ที.      
ไบโอพาวเวอร์  โดยโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ในหม้อไอน้ าท าให้เกิดไอน้ า
ที่แรงดันและอุณหภูมิสูง ซึ่งจะน าไปหมุนเครื่องกันหันไอน้ า เมือเครื่องกันหันไอน้ าหมุนเพลาที่ต่ออยุ่จะ
หมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ก่อให้เกิดการเหนี่ยวน าและกระแสไฟฟ้าไหลออสู่ระบบสายส่ง ส่วนโรงไฟฟ้าเอ.ที. 
ไบโอพาวเวอร์ จะใช้วัสดุเชื้อเพลิงชีวมวล เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ กากปาล์ม กากมันส าปะหลัง ซัง



153 

 

ข้าวโพด กากและกะลามะพร้าว ส่าเหล้า โดยขั้นตอนการผลิตได้น าวัสดุเชื้อเพลิงชีวมวลมาเข้าเตาเผาจะ
ได้ความร้อนเพื่อใช้ในการผลิตไอน้ า ไอน้ าที่มีแรงดันสูง จะหมุนกังหันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า 

 

อนาคตของเชื อเพลิงชีวภาพ 

 เชื้อเพลิงชีวภาพได้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญส าหรับหลายประเทศไปแล้ว ใน 100 ปีข้างหน้า 
เชื้อเพลิงชีวภาพเหล่านี้จะสามารถแทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ในปริมาณที่มากขึ้น ชีวมวลในแบบท้องถิ่น 
เช่น ฟางข้าว  สาหร่าย หรือไม้ อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าพลังงานในไร่ขนาดใหญ่ การใช้ชีวมวลจากไร่นาหรือ
ของเสียจากมนุษย์จะช่วยลดการใช้พื้นที่ไร่น่าในการปลูกพืชพลังงานแทนการปลูกพืชอาหาร  เชื้อเพลิง
ชีวภาพรุ่นใหม่ สามารถพัฒนาขึ้นจากเซลลูโลสที่เป็นส่วนของพืชที่เราไม่น าไปบริโภค อย่างก้านหรือล าต้น 
สิ่งนี้ท าให้เราสามารถผลิตเอทานอลจากส่วนของพืชที่ดียิ่งขึ้น และยังมีงานวิจัยว่าสาหร่ายทะเลซึ่งโตเร็ว
สามารถน าไปท าเชื้อเพลิงชีวภาพได้หรือไม่ 
 ในปี 2008 เวอร์จิ้น แอตแลนติก เป็นสายการบินแรกที่น าเครื่องจัมโบ้เจ็ต( jet) ขึ้นบิน (บินจาก
ลอนดอนไปยังซิดนีย์)  โดยใช้น้ ามันเจ็ต 75% ผสมกับเชื้อเพลิงชีวภาพ 25% โดยเชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว
มาจากน้ ามันมะพร้าวผสมกับน้ ามันบาบาสสึ ในปีเดียวกัน บริษัทโซลาไซม์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิต
เครื่องบินเจ็ตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากสาหร่าย บริษัทเพาะเลี้ยงสาหร่ายในแทงก์ที่ปราศจากสาหร่าย 
บริษัทเพาะเลี้ยงสาหร่ายในแท็งก์ที่ปราศจากแสงอาทิตย์ และเลี้ยงด้วยน้ าตาลสาหร่ายแทนที่จะเป็นแหง
อาทิตย ์

 นักวิทยาศาสตร์พยายมที่จะเพาะพันธุ์สาหร่าย(algae) ให้ได้น้ ามันมากขึ้น หรือกลั่นน้ ามันให้ได้
ราคาถูก 

 

พลังงานความร้อนใต้พิภพ  

พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นการน าเอาพลังงานความร้อนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้  ความร้อน
ดังกล่าวอยู่ในแกนกลางของโลกเกิดขึ้นมาต้ังแต่โลกก าเนิดขึ้น อุณหภูมิอาจสูงถึง 5000°C ความร้อน
ดังกล่าวท าให้น้ าที่เก็บกักอยู่ในโพรงหิน ร้อนมีอุณหภูมิอาจสูงถึง 370°C ความดันภายในโลก ดันน้ าขึ้นมา
ผิวดิน กลายเป็นไอ ลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ แล้วตกลงมาเป็นฝนหรือหิมะ แล้วไหลกลับลงไปใต้ดินน า
ความร้อนขึ้นมาอีก 

 คนส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพเพื่อให้ความอบอุ่นแก่บ้านพักของพวก
เขาและใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า กระบวนการนี้คือการขุดลงใต้ดินเพื่อดึงเอาน้ าหรือไอน้ ามาใช้บนผิวโลก แต่เรา
สามารถใช้อุณหภูมิที่คงที่ใกล้ผิวโลกเพื่อให้ความอบอุ่นและความเย็น แก่ตัวอาคาร 
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  พลังงานความร้อนใต้พิภพมีใช้กัน อย่างแพร่หลาย เช่นประเทศไอซ์แลนด์ ที่เป็นตัวอย่างของการใช้
ประโยชน์จากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ความจริงแล้ว ประเทศไอซ์แลนด์คือผู้น าของโลก ด้านการพัฒนา
พลังงานความร้อนใต้พิภพ พวกเขาเพิ่มการจ่ายไฟของประเทศถึง 2 เท่า อยู่ที่ประมาณ 500 เมกะวัตต์ 

ตามจ านวนความต้องการกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ ประเทศเยอรมันพยายามก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่ใช้
พลังงานความร้อนใต้พิภพอีก ด้วย ประเทศเยอรมันมีการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพสูงถึง 100 เมกะ
วัตต์ ในขณะที่ประเทศอิตาลี ก็ตามมาแบบไม่ห่างนัก 

 

เชื อเพลิงไฮโดรเจน (hydrogen fuel)  

 

 เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติ (จากการที่น าCH4 ท าปฏิกิริยากับ
ไอน้ าแล้วได้ CO2และ H2) ถ่านหินหรือการแยกน้ าด้วยไฟฟ้า (electrolysis of water)ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้จาก
ก๊าซธรรมชาติมีราคาถูกที่สุด เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซินปกติได้  แต่จะให้
ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นเมื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผ่านการดัดแปลงแล้ว  เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะถูกเก็บในรูป
ของก๊าซภายใต้ความดันสูง ไฮโดรเจนเหลวหรือโลหะไฮไดรด์ (metal hydride) การใช้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะต้องศึกษาต้นทุนและผลผลิตที่ได้ ซึ่งจะต้องท าให้มีต้นทุนที่ต่ าและให้ผลผลิตสูงจึง
สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาวิธีการ
ผลิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน การจัดเก็บ การขนส่งและการน าไปใช้ประโยชน ์ 

 

เซลล์เชื อเพลิง (fuel cell)  

 

 เซลล์เชื้อเพลิงเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าโดยใช้การรวมตัวกันของ H2 และ O2 พบว่ามีการใช้กัน
อย่างกว้างขวางในรถยนต์ 

  

ไดเมทิลอีเทอร์ (dimethyl ether)  

 

 เป็นเชื้อเพลิงที่น่าสนใจเนื่องจากมีความเหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย  เช่น การน าไปหุง
ต้มอาหาร การให้ความร้อน การน าไปผลิตเชื้อเพลิงส าหรับการขนส่งและการน าไปผลิตกระแสไฟฟ้า  ใน
ประเทศจีนมีการน า dimethyl ether จากถ่านหินมาใช้ประโยชน์ในการหุงต้มอาหารซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมือนกับ LPG โดยในสภาวะปกติ dimethyl ether จะมีสถานะเป็นก๊าซซึ่งสามารถน าไปเก็บภายใต้ความ
ดันที่ไม่รุนแรง นอกจากนี้ dimethyl ether ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้เนื่องจาก dimethyl ether มีค่าซี
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เทนสูง (การจุดติดด้วยแรงอัด) การเผาไหม้ที่ปราศจากเขม่าและมีการปลดปล่อยNO2 น้อยซึ่งเป็นก๊าซเรือน
กระจกที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  

 

ผลกระทบจากพลังงานประเภทต่างๆ 

 

 1. ผลกระทบจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ รังสีที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์อาจรั่วไหลซึ่งเป็น
อันตรายมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดการระเบิดฝุ่นรังสีจะฟุ้งกระจายท าอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใน
ทันทีทันใดและเกิดผลกระทบระยะยาว นอกจากน้ีน า้เสยีจากการระบายความร้อนที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ าก็
จะท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศ 

 2. ผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม การเผาไหม้ปิโตรเลียมจะก่อให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศ โดยการปล่อยไอเสียออกมาจากปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรมโรงจักรไฟฟ้าและจากรถยนต์
สารมลพิษดังกล่าวคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( SO2 ) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  ( NOX ) ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO ) สารไฮโดรคาร์บอนและฝุ่นละอองและเขม่าต่างๆ 

 3. ผลกระทบจากการใช้ถ่านหินลิกไนต์ การใช้ถ่านหินลิกไนต์มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าหรือ
อุตสาหกรรมต่างๆถึงแม้จะได้ประโยชน์อย่างมากมาย แต่การพัฒนาถ่านหินมาใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน ทั้งจากการท าเหมืองและการเผาไหม้เนื่องจากสมบัติและองค์ประกอบ
ของถ่านหินเอง 
  3.1  เกิดน้ าเสียจากบ่อเหมือง น้ ากระด้าง มีสารแขวนลอยและซัลเฟตสูงมาก 

  3.2  ท าให้เกิดฝุ่นละอองทั้งของแขวนลอยโลหะหนักลอยอยู่ทั่วไปรอบๆบริเวณเหมือง 

  3.3  เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศ กล่าวคือ เมื่อขุดหน้าดินทิ้งไปท าให้สิ่งมีชีวิตเสียสมดุลปลูกพืช
ไม่ได้ มีการท าลายป่าไม้ เสียดุลธรรมชาติ 

  3.4  ต้องอพยพราษฎร เพราะต้องใช้บริเวณกว้างในการเปิดหน้าเหมือง 
  3.5  เกิดก๊าซจากการเผาไหม้ถ่านหิน เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ( H2S )และสารไฮโดรคาร์บอน 

นอกจากน้ันยังมีออกไซด์ของไนโตรเจนและก ามะถันท าให้เกิดภาวะการเป็นกรดต่อสิ่งแวดล้อม  

 4. ผลกระทบจากการใช้กังหันลม 

  4.1  ผลต่อทัศนียภาพ เนื่องจากต้องใช้กังหันขนาดใหญ่ อาจบดบังส่วนต่างๆของพื้นที่ไป 

  4.2  การเกิดมลภาวะทางเสียงเมื่อใบพัดขนาดใหญ่ท างานจะเกิดเสียงดังมากรบกวนผู้อยู่
ใกล้เคียง 
 5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ  ถึงแม้ความร้อนใต้พิภพจะเป็นพลังงาน
ได้เปล่าจากธรรมชาต ิสามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ า  แต่อย่างไรก็ตามการน าพลังงานชนิดนี้
มาใช้งานอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
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  5.1 สารเคมีอันตรายที่ละลายปนอยู่อาจปนเปื้อนระบบน้ าบาดาลหรือน้ าผิวดิน  เช่น สารหนู 
ปรอท เป็นต้น 

  5.2  มีก๊าซอันตราย เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และก๊าซอ่ืนๆ ระเหยออกมาด้วย ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบหายใจ 

 6.  ผลกระทบจากการใช้พลังน้ าผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 การใช้พลังน้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจัดเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ  เหมือน 
กับการใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและมีต้นทุนในการผลิตต่ า อย่างไรก็ตามการพัฒนาพลังน้ าโดย
การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ า จะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ควรค านึงเป็นอย่างมากในเรื่องของการสูญเสียพื้นที่     
ป่าไม้เพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อน ราษฎรในพื้นที่น้ าท่วมต้องอพยพย้ายที่ต้ังถิ่นฐานใหม่ สัตว์ป่า
สูญเสียที่อยู่อาศัยหรืออาจสูญพันธุ์ไปนอกจากนั้นแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่อาจถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้น้ า โดย
ไม่มีโอกาสน าขึ้นมาใช้ประโยชน์ดังนั้นจึงมีข้อแม้ว่าจะท าการพัฒนาอย่างไรผลกระทบจึงเกิดขึ้นน้อยที่สุด
และให้คุ้มค่ากับสิ่งที่สูญเสียไป 

 

การเปลี่ยนหน่วยพลังงาน 

 เนื่องจากพื้นฐานของระบบการวัดที่แตกต่างกันท าให้หน่วยของวัดพลังงานแตกต่างกัน ดังนั้นจึง
สามารถเปรียบเทียบหน่วยการวัดพังงานของระบบการวัดแบบระบบอังกฤษ ระบบเมตริก และระบบ SI 

ดังนี้ 

ตารางที่  5.1  การเปรียบเทียบหน่วยการวัดพลังงานที่ใช้ระบบอังกฤษ ระบบ SI และระบบเมตริก 

 

พลังงาน หน่วยวัดระบบอังกฤษ หน่วยวัดระบบเมตริก หน่วยวัดระบบ SI 

พลังงานความร้อน บีทียู แคลอร ี จูล 

พลังงานกล ฟุต.ปอนด์ จูล จูล 

พลังงานไฟฟ้า วัตต์-ชั่วโมง 
 

 ตัวอย่างที ่5.1 หากต้องการทราบว่าพลังงาน 1 บีทียูจะเทียบเท่าพลังงานก่ีกิโลแคลอรี และกี่จูล 

 

วิธีท า พลังงาน 1 บีทียู   =   0.252    กิโลแคลอรี 
   =   1,055    จูล 
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ตารางที่ 5.2  แสดงการเปรียบเทียบค่าของพลังงานที่ 1 หน่วยการวัดต่างๆ 

 

หน่วย บีทีย ู กิโลแคลอร ี ฟุต-ปอนด์ จูล แ ร ง ม้ า -

ชั่วโมง 
กิ โ ล วั ต ต์ -
ชั่วโมง 

1 บีทียู 1 0.252 788 1055 3.93x10
-4
 2.93x10

-4
 

1 แคลอร ี 3.968 1 3090 4200 0.00156 0.0012 

1 ฟุต-ปอนด์ 0.0013 0.00032 1 1.4 5.0x10
-7
 3.8x10

-7
 

1 จูล 0.94x10
-3
 0.00024 0.7376 1 3.7x10

-7
 2.778x10

-7
 

1แรงม้า-ชั่วโมง 2544.52 640 2.0x10
6
 2.7x10

6
 1 0.75 

1กิโลวัตต์-ชั่วโมง 3412 860 2.65x10
6
 3.6x10

6
 1.3410 1 

 

ตัวอย่างที ่5.2  พลังงาน 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมงเท่ากับ 3,412 บีทียูซึ่งพลังงาน 1 วัตต์-ชั่วโมงจะเท่ากับ 3,412  
   บีทียู 

วิธีท า     พลังงาน  = 1,260  วัตต์-ชั่วโมง 
     = 1,260x3,412  บีทียู 

     = 4,299.12 บีทียู 

 

การอนุรักษ์พลังงาน 

 การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเป็นเรื่องที่ส าคัญของประเทศ นอกจากจะช่วยท าให้ลดค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวแล้ว ยังท าให้ประเทศเราไม่ต้องน าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ อีกทั้งการใช้เชื้อเพลิงบางชนิดยังมี
ผลต่อสิ่งแวดและคุณภาพชีวิต ดังนั้นเราควรมีวิธีการประหยัดพลังงาน ดังนี้ 
 

วิธีประหยัดน  ามัน 

1. ตรวจตราลมยางเป็นประจ า เพราะยางที่อ่อนเกินไปนั้น ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันมากกว่ายางที่มี
ปริมาณลมยางตามที่มาตรฐานก าหนด 

2. สับเปลี่ยนยาง ตรวจต้ังศูนย์ล้อตามก าหนด จะช่วยประหยัดน้ ามันเพิ่มขึ้นอีกมาก        

3. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถนานๆ แค่จอดรถติดเครื่องทิ้งไว้ 10 นาที ก็เสียน้ ามันฟรีๆ 
200 ซีซี     

4. ไม่ควรติดเครื่องทิ้งไว้เมื่อจอดรถ ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ขึ้นของ ลงของ หรือคอยคน เพราะการ
ติดเครื่องทิ้งไว้ เปลืองน้ ามันและสร้างมลพิษอีกด้วย    
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 5. ไม่ออกรถกระชากดังเอ๊ียด การออกรถกระชาก 10 ครั้ง สูญเสียน้ ามันไปเปล่าๆ ถึง 100 ซีซี น้ ามัน
จ านวนนี้รถสามารถวิ่งได้ไกล700 เมตร   
 6. ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่างอย่างที่เราเรียกกันติดปากว่าเบิ้ลเครื่องยนต์ การกระท าดังกล่าว  
10 ครั้ง สูญเสียน้ ามันถึง 50 ซีซี ปริมาณน้ ามันขนาดนี้รถวิ่งไปได้ต้ัง 350 เมตร   
 7. ตรวจต้ังเครื่องยนต์ตามก าหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนต์สม่ าเสมอ เช่น ท าความสะอาดระบบไฟ
จุดระเบิด เปลี่ยนหัวคอนเดนเซอร์ ต้ังไฟแก่อ่อนให้พอดี จะช่วยประหยัดน้ ามันได้ถึง 10%            

 8. ไม่ต้องอุ่นเครื่อง หากออกรถและขับช้าๆ สัก 1-2 กม. แรกเครื่องยนต์จะอุ่นเอง ไม่ต้องเปลือง
น้ ามันไปกับการอุ่นเครื่อง 

 9. ไม่ควรบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนต์จะท างานตามน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น หากบรรทุกหนัก
มาก จะท าให้เปลืองน้ ามันและสึกหรอสูง 

 10. ใช้ระบบการใช้รถร่วมกัน หรือคาร์พูล (Car pool) ไปไหนมาไหน ที่หมายเดียวกัน ทางผ่านหรือ
ใกล้เคียงกัน ควรใช้รถคันเดียวกัน                 

 11. เดินทางเท่าที่จ าเปน็จริงๆ เพื่อประหยัดน้ ามัน บางครั้งเรื่องบางเรื่องอาจจะติดต่อกันทาง
โทรศัพท์ก็ได้ ประหยัดน้ ามันประหยัดเวลา 

 12. ไปซื้อของหรือไปธุระใกล้บ้านหรือใกล้ๆ ที่ท างาน  อาจจะเดินหรือใช้จักรยานบ้าง ไม่จ าเป็นต้อง
ใช้รถยนต์ทุกครั้ง เป็นการออกก าลังกายและประหยัดน้ ามันด้วย  

 13. ก่อนไปพบใคร ควรโทรศัพท์ไปถามก่อนว่าเขาอยู่หรือไม่ จะได้ไม่เสียเที่ยว ไม่เสียเวลา ไม่เสีย
น้ ามันไปโดยเปล่าประโยชน์                                          
 14. สอบถามเส้นทางที่จะไปให้แน่ชัด หรือศึกษาแผนที่ให้ดีจะได้ไม่หลง ไม่เสียเวลา ไม่เปลืองน้ ามัน
ในการวนหา                

 15. ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ท หรือใช้บริการส่งเอกสาร แทนการเดินทางด้วย
ตัวเอง เพื่อประหยัดน้ ามัน        

 16. ไม่ควรเดินทางโดยไม่ได้วางแผนการเดินทาง ควรก าหนดเส้นทาง และช่วงเวลาการเดินทางที่
เหมาะสมเพื่อประหยัดน้ ามัน             

 17. หมั่นศึกษาเส้นทางลัดเข้าไว้ ช่วยให้ไม่ต้องเดินทางยาวนานไม่ต้องเผชิญปัญหาจราจร ช่วย
ประหยัดทั้งเวลาและประหยัดน้ ามัน   

 18. ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ เลือกขับที่ความเร็ว 70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 2,000-2,500 รอบ
เครื่องยนต์ ความเร็วระดับนี้ ประหยัดน้ ามันได้มากกว่า      

 19. ไม่ควรขับรถลากเกียร์ เพราการลากเกียร์ต่ านานๆ จะท าให้เครื่องยนต์หมุนรอบสูงกินน้ ามันมาก 
และเครื่องยนต์ร้อนจัดสึกหรอง่าย                          
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 20. ไม่ติดต้ังอุปกรณ์ตกแต่งที่จะท าให้เครื่องยนต์ท างานหนักขึ้นเช่น การท าให้เกิดการต้านลมขณะ
วิ่ง หรือท าให้เครื่องยนต์ ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ดี 

 21. ไม่ควรใช้น้ ามันเบนซินที่ออกเทนสูงเกินความจ าเป็นของเครื่องยนต์ เพราะเป็นการสิ้นเปลือง
พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 
 22. หมั่นเปลี่ยนน้ ามันเคร่ือง ไส้กรองน้ ามันเครื่อง ไส้กรองอากาศตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อ
ประหยัดน้ ามัน 

 23. ส าหรับเครื่องยนต์แบบเบนซิน ควรเลือกเติมน้ ามันเบนซินให้ถูกชนิด ถูกประเภท โดยเลือกตาม
ค่าออกเทนที่เหมาะสมกับรถแต่ละยี่ห้อ (สังเกตจากฝาปิดถังน้ ามันด้านใน หรือรับคู่มือที่ปั้มน้ ามันใกล้บ้าน           

 24. ไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศตลอดเวลา ยามเช้าๆเปิดกระจกรับความเย็นจากลม
ธรรมชาติบ้างก็สดชื่นดี ประหยัดน้ ามันได้ด้วย 

 25. ไม่ควรเร่งเครื่องปรับอากาศในรถอย่างเต็มที่จนเกินความจ าเป็นไม่เปิดแอร์แรงๆ จนรู้สึกหนาว
เกินไป เพราะสิ้นเปลืองพลังงาน 

 

วิธีประหยัดไฟฟ้า 
 1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งที่ออก
จากห้อง     

 2. เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงประสิทธิภาพให้แน่ใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ 
หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ต้องเลือกใช้เบอร์ 5    

 3. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง ส าหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 
30 นาที ส าหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5                              

 4. หมั่นท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศบ่อยๆ เพื่อลดการเปลืองไฟในการ
ท างานของเครื่องปรับอากาศ                                        

 5. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ก าลังสบาย อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
1 องศา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10          

 6. ไม่ควรปล่อยให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้องที่ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตาม
ผนัง ฝ้าเพดาน ประตูช่องแสง และปิดประตูห้องทุกครั้งที่เปิดเครื่องปรับอากาศ 

 7. ลดและหลีก เลี่ ยงการ เก็บเอกสาร  หรือวัส ดุ อ่ืนใดที่ ไม่ จ า เป็น ต้องใช้ งานในห้องที่ มี
เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการสูญเสีย และใช้พลังงานในการปรับอากาศภายในอาคาร  
 8. ติดต้ังฉนวนกันความร้อนโดยรอบห้องที่มีการปรับอากาศเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจาก        
การถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร                                          
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 9. ใช้มูลี่กันสาดป้องกันแสงแดดส่องกระทบตัวอาคาร และบุฉนวนกันความร้อนตามหลังคาและ   
ฝาผนังเพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศท างานหนักเกินไป       

 10. หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ห้องปรับอากาศ ติดต้ังและใช้
อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดประตูในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ     

 11. ควรปลูกต้นไม้รอบๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่ 1 ต้นให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 
1 ตัน หรือให้ความเย็นประมาณ 12,000 บีทียู          

 12. ควรปลูกต้นไม้เพื่อช่วยบังแดดข้างบ้านหรือเหนือหลังคา เพื่อเครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องท างาน
หนักเกินไป                      

 13. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน จะท าให้บ้านเย็นไม่จ าเป็นต้อง
เปิดเครื่องปรับอากาศเย็นจนเกินไป   

 14.  ในส านักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น ในช่วงเวลา 12.00-

13.00 น. จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้   
 15.  ไม่จ าเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเริ่มงาน และควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลา
เลิกใช้งานเล็กน้อย เพื่อประหยัดไฟ                  

 16. เลือกซื้อพัดลมที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง เพราะพัดลมที่ไม่ได้คุณภาพ มักเสียง่าย ท าให้
สิ้นเปลือง 

 17. หากอากาศไม่ร้อนเกินไป ควรเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ จะช่วยประหยัดไฟ ประหยัดเงิน
ได้มากทีเดียว  

 18. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอมประหยัดแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทน
หลอดไส้ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์       

 19. ควรใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟ หรือบัลลาสต์อิเล็กโทรนิกคู่กับหลอดผอมจอมประหยัด จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้อีกมาก      

 20. ควรใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆ เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟ กระจายได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ท าให้ไม่จ าเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์สูง ช่วยประหยัดพลังงาน 

 21. หมั่นท าความสะอาดหลอดไฟที่บ้าน เพราะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น 
ควรท าอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี                 
 22. ใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ า ส าหรับบริเวณที่จ าเป็นต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งคืน ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือข้าง
นอก เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า                       
 23. ควรต้ังโคมไฟที่โต๊ะท างาน หรือติดต้ังไฟเฉพาะจุด แทนการเปิดไฟทั้งห้องเพื่อท างานจะประหยัด
ไฟลงไปได้มาก   
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 24. ควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารเพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาภายในอาคารเพื่อ
ท าให้ห้องสว่างได้มากกว่า            

 25. ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น ติดต้ังกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความ
ร้อน แต่ยอมให้แสงผ่านเข้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานเพื่อแสงสว่างภายในอาคาร     

 26. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือบริเวณที่มีแสงสว่าง
พอเพียงแล้ว                                

 27. ปิดตู้เย็นให้สนิท ท าความสะอาดภายในตู้เย็น และแผ่นระบายความร้อนหลังตู้เย็นสม่ าเสมอ 
เพื่อให้ตู้เย็นไม่ต้องท างานหนักและเปลืองไฟ   

 28. อย่าเปิดตู้เย็นบ่อย อย่าน าของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะท าให้ตู้เย็นท างานเพิ่มขึ้น กินไฟ  
มากขึ้น                 

 29. ตรวจสอบขอบยางประตูของตู้เย็นไม่ให้เสื่อมสภาพ เพราะจะท าให้ความเย็นรั่วออกมาได้ ท าให้
สิ้นเปลืองไฟมากกว่าที่จ าเป็น  

 30. เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัว อย่าใช้ตู้เย็นใหญ่เกินความจ าเป็นเพราะกินไฟ
มากเกินไป และควรต้ังตู้เย็นไว้ห่างจากผนังบ้าน 15 ซม.      
 31. ควรละลายน้ าแข็งในตู้เย็นสม่ าเสมอ การปล่อยให้น้ าแข็งจับหนาเกินไป จะท าให้เคร่ืองต้อง
ท างานหนัก ท าให้กินไฟมาก             

 32. เลือกซื้อตู้เย็นประตูเดียว เนื่องจากตู้เย็น 2 ประตู จะกินไฟมากกว่าตู้เย็นประตูเดียวที่มีขนาด
เท่ากัน เพราะต้องใช้ท่อน้ ายาท าความเย็นที่ยาวกว่า และใช้คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่กว่า       

 33. ควรต้ังสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหมาะสม การต้ังที่ตัวเลขต่ าเกินไป อุณหภูมิจะ     
เย็นน้อย ถ้าต้ังที่ตัวเลขสูงเกินไปจะเย็นมากเพื่อให้ประหยัดพลังงานควรต้ังที่เลขต่ าที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ  

 34. ไม่ควรพรมน้ าจนแฉะเวลารีดผ้า เพราะต้องใช้ความร้อนในการรีดมากขึ้น เสียพลังงานมากขึ้น 
เสียค่าไฟเพิ่มขึ้น                                                

 35. ดึงปลั๊กออกก่อนการรีดเสื้อผ้าเสร็จ เพราะความร้อนที่เหลือในเตารีด ยังสามารถรีดต่อได้
จนกระทั่งเสร็จ ช่วยประหยัดไฟฟ้า                   

 36. เสียบปลั๊กครั้งเดียว ต้องรีดเสื้อให้เสร็จ ไม่ควรเสียบและถอดปลั๊กเตารีดบ่อยๆ เพราะการท าให้
เตารีดร้อนแต่ละครั้งกินไฟมาก                         

 37. ลด ละ เลี่ยง การใส่เสื้อสูท เพราะไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองร้อน สิ้นเปลืองการตัด     
ซัก รีด และความจ าเป็นในการเปิดเครื่องปรับอากาศ      

 38. ซักผ้าด้วยเครื่อง ควรใส่ผ้าให้เต็มก าลังของเครื่อง เพราะซัก 1 ตัวกับซัก 20 ตัว ก็ต้องใช้น้ า      
ในปริมาณเท่าๆ กัน 
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 39. ไม่ควรอบผ้าด้วยเครื่อง เมื่อใช้เครื่องซักผ้า เพราะเปลืองไฟมาก ควรตากเสื้อผ้ากับแสงแดดหรือ
แสงธรรมชาติจะดีกว่าทั้งยังช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า      

 40. ปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู เพราะการเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เป็นการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดย     
ใช่เหตุ แถมยังต้องซ่อมเร็วอีกด้วย             

 41. ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจ าเป็นเพราะ
เปลืองไฟ ท าให้อายุเครื่องสั้นลงด้วย      

 42. อยู่บ้านเดียวกัน ดูโทรทัศน์รายการเดียวกัน ก็ควรจะดูเครื่องเดียวกัน ไม่ใช่ดูคนละเครื่อง         
คนละห้อง เพราะจะท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน            

 43. เช็ดผมให้แห้งก่อนเป่าผมทุกครั้ง ใช้เครื่องเป่าผมส าหรับแต่งทรงผม ไม่ควรใช้ท าให้ผมแห้ง 
เพราะต้องเป่านาน เปลืองไฟฟ้า                     

 44. ใช้เตาแก๊สหุงต้มอาหาร ประหยัดกว่าใช้เตาไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้าและควรติดต้ังวาล์วนิรภัย 
(Safety Value) เพื่อความปลอดภัยด้วย  

 45. เวลาหุงต้มอาหารด้วยเตาไฟฟ้า ควรจะปิดเตาก่อนอาหารสุก 5 นาที เพราะความร้อนที่เตา    
จะร้อนต่ออีกอย่างน้อย 5 นาทีเพียงพอที่จะท าให้อาหารสุกได้        
 46. อย่าเสียบปลั๊กหม้อหุงข้าวไว้ เพราะระบบอุ่นจะท างานตลอดเวลา ท าให้สิ้นเปลืองไฟเกิน   
ความจ าเป็น  

 47. กาต้มน้ าไฟฟ้า ต้องดึงปลั๊กออกทันทีเมื่อน้ าเดือด อย่าเสียบไฟไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ เพราะนอกจาก
จะไม่ประหยัดพลังงานแล้วยังอาจท าให้เกิดไฟไหม้ได้ 

 48. แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิดปิดได้เฉพาะจุด ไม่ใช้ปุ่มเดียวเปิดปิดทั้งชั้น ท าให้เกิด
การสิ้นเปลืองและสูญเปล่า         

 49. หลีกเลี่ยงการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีต้องมีการปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ า หม้อหุงต้ม ไว้ใน
ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ   

 50. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และหมั่นท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่
เสมอ จะท าให้ลดการสิ้นเปลืองไฟได้      

 51. อย่าเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ถ้าไม่ใช้งาน ติดต้ังระบบลดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเมื่อพักการท างาน 
จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 35-40และถ้าหากปิดหน้าจอทันทีเมื่อไม่ใช้งาน จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 60 

 52. ดูสัญลักษณ์ Energy Star ก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ส านักงาน(เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้
ก าลังไฟฟ้า เพราะจะมีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติ 

 



163 

 

วิธีประหยัดน  า 

 1.  ใช้น้ าอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า เพื่อลดการสูญเสียน้ าอย่างเปล่าประโยชน์         
 2.  ไม่ควรปล่อยให้น้ าไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน้ า เพราะ
จะสูญน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลายๆ ลิตร                       
 3.  ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่
เหลว และการใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น้ าน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลวเข้มข้น       

 4.  ซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้ าใส่กาละมังแค่พอใช้ อย่าเปิดน้ าไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะ
สิ้นเปลืองกว่าการซักโดยวิธีการขังน้ าไว้ในกาละมัง           

 5.  ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ าต้นไม้แทนการฉีดน้ าด้วยสายยาง จะประหยัดน้ าได้มากกว่า          

 6.  ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้ าไหลตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถเพราะจะใช้น้ ามากถึง 400 ลิตร แต่
ถ้าล้างด้วยน้ าและฟองน้ าในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้ า จะลดการใช้น้ าได้มากถึง 300 ลิตรต่อการล้าง
หนึ่งครัง้ 

 7.  ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองน้ าแล้ว ยังท าให้เกิดสนิมที่
ตัวถังได้ด้วย   
 8.  ตรวจสอบท่อน้ ารั่วภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้ าทุกตัวภายในบ้าน หลังจากทีทุกคนเข้านอน 
(หรือเวลาที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น้ าระยะหนึ่ง จดหมายเลขวัดน้ าไว้ ถ้าตอนเช้ามาตรเคลื่อนที่โดยท่ียังไม่มี
ใครเปิดน้ าใช้ ก็เรียกช่างมาตรวจซ่อมได้เลย)  
 9.  ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บน้ าไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ า     
ที่ไหลจากก๊อกน้ าโดยตรง จะใช้น้ ามากกว่า การล้างด้วยน้ าที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50   

 10.  ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ ให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้ า แล้วสังเกตดู      
ที่คอห่าน หากมีน้ าสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบจัดการซ่อมได้เลย                 

 11. ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิดเพราะจะท าให้สูญเสียน้ าจากการ  
ชักโครก เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ                               

 12. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า เช่น ชักโครกประหยัดน้ า ฝักบัวประหยัดน้ า ก๊อกประหยัดน้ า หัวฉีด
ประหยัดน้ า เป็นต้น 

 13. ติด Areator หรือ อุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้แก่น้ าที่ไหลออกจาก      
หัวก๊อก ลดปริมาณการไหลของน้ า ช่วยประหยัดน้ า        

 14. ไม่ควรรดน้ าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ าจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศยังเย็น
อยู่ การระเหยจะต่ ากว่าช่วยให้ประหยัดน้ า           
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 15. อย่าท้ิงน้ าด่ืมที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด ใช้รดน้ าต้นไม้ ใช้ช าระพื้นผิว ใช้ช าระ
ความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้อีกมาก             

 16. ควรใช้เหยือกน้ ากับแก้วเปล่าในการบริการน้ าด่ืม และให้ผู้ที่ต้องการด่ืมรินน้ าด่ืมเอง และควรด่ืม
ให้หมดทุกครั้ง           

 17. ล้างจานในภาชนะที่ขังน้ าไว้ จะประหยัดน้ าได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีที่ปล่อยให้น้ าไหลจาก
ก๊อกน้ าตลอดเวลา     

 18. ติดต้ังระบบน้ าให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและจ่ายน้ าตามแรงโน้มถ่วงของโลก         
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน้ าภายในอาคาร 

 

วิธีประหยัดพลังงานอื่นๆ 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน 

 1. ในส านักงานให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัด
กระดาษประหยัดพลังงาน 

 2. ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิด      
เต็มแผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย 

 3. ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยโมเด็ม หรือแผ่นดิสก์ แทนการส่ง
ข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร ช่วยลดขั้นตอนการท างาน ลดการใช้พลังงานได้มาก      

 4. หลีกเลี่ยงการใช้จานกระดาษ แก้วน้ ากระดาษ เวลาจัดงานสังสรรค์ต่างๆ เพราะสิ้นเปลือง
พลังงานในการผลิต 

 5. รู้จักแยกแยะประเภทขยะ เพื่อช่วยลดขั้นตอน และลดพลังงานในการท าลายขยะ และท าให้    
ขยะทั้งหลายง่ายต่อการก าจัด 

 6. หนังสือพิมพ์อ่านเสร็จแล้วอย่าท้ิง ให้เก็บไว้ขาย หรือพับถุง เก็บไว้ท าอะไรอย่างอ่ืน ใช้ซ้ าทุกครั้ง
ถ้าท าได้ ช่วยลดการใช้พลังงานในการผลิต 

 7. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้ลิฟท์ จ าไว้เสมอว่าการกดลิฟท์แต่ละครั้งสูญเสีย
พลังงานถึง 7 บาท 

 8. งด เลิก บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งเลย เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต              
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ้นเปลือง เพิ่มปริมาณขยะ เปลืองพลังงานในการก าจัดขยะ  
 9. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการท าลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือน าไปผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) 
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 10. สนับสนุนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุที่สามารถน ามาผ่านกระบวนการน ามาใช้ใหม่ (Recycle) 

เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดให้มีการแยกขยะในครัวเรือนและในส านักงาน 

 11. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน  

 12. กระตุ้นเตือนให้ผู้อ่ืนช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการติดสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายให้ช่วย
ประหยัดไฟ ตรงบริเวณใกล้สวิทช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว 
 

สรุป  
 พลังงานเป็นสิ่งที่จ าเป็นของชีวิตเพื่อท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  โดยพลังงานในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เกิด
จากแหล่งพลังงานที่แตกต่างกัน  โดยแหล่งพลังบางชนิดอาจเป็นแหล่งพลังที่ต้องใช้เวลานานในการที่จะ
เกิดขึ้น  ซึ่งอาจท าให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปจากโลกได้ ซึ่งการใช้พลังงานในบางแหล่งอาจท าให้มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้สิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษและเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ท าให้คุณภาพ
ชีวิตลดลง  ดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าวเราจึงควรรู้จักการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมี          
การอนุรักษ์พลังงานเพื่อท าให้มีพลังงานบนโลกไว้ได้นาน 
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ค ำถำมท้ำยบทท่ี 5 
 

 1. พลังงาน คือ ______________________________________________________________ 

 2. จงยกตัวอย่างรูปแบบพลังงานที่นักศึกษาใช้ขณะนั่งเรียนในห้องพร้อมทั้งบอกแหล่งพลังงานของ
รูปแบบพลังงานดังกล่าว 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 3. ก๊าซที่ไดจ้ากปิโตรเลียมมีอะไรบ้างและน าไปใช้ประโยชน์อยา่งไร 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 4. พลังงานชีวมวลมีอะไรบ้าง และแต่ละประเภทผลิตได้อย่างไร 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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 5. LPG คือ____________________________________________________________________ 

 6. NGV คือ ____________________________________________________________________ 

 7. Biodiesel  คือ________________________________________________________________ 

 8. E 20 คือ________________________________________________________________ 

 9. E 85  คือ _______________________________________________________________ 

 10. จงบอกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมมีอะไรบ้าง 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 11. พลังงานในรูปแบบไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนจากพลังงานใดได้บ้าง 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 12. จงบอกผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากการใช้พลังงาน 

 _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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 13. จงอธิบายว่าการประหยัดน้ าสามารถอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9  ชั่วโมง 

 

หัวข้อเรื่อง 
 นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 

  เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโน 

ผลิตภัณฑ์ของนาเทคโนโลยี 

จีเอ็มโอ (GMOs) 

เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช 

ข้อดี หรือ ประโยชน์ ของ GMOs  

ข้อเสีย หรือ ผลเสีย ของ GMOs 

การโคลนนิ่ง (Cloning) 

ประโยชน์หรือข้อดีของการโคลนนิ่ง 

ข้อเสียหรือผลเสียของการโคลนนิ่ง 

 สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. อธิบายความหมายของนาโนเทคโนโลยีได้ 

 2. สามารถยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนาโนเทคโนโลยี 

 3. สามารถอธิบายเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช 

 4. สามารถบอกข้อดีและข้อเสียของGMOsได้ 

 5. สามารถอธิบายหลักการของโคลนนิ่ง 

 6. บอกข้อดีและข้อเสียของโคลนนิ่งได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

 

 1. บรรยาย สรุปเนื้อหา 

 2. ยกตัวอย่าง 
 3. สุ่มซักถามระหว่างการบรรยายเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

 4. มอบหมายใบงาน 

 5. ท าใบงาน 

 6. ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 7. รายงานหน้าชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. ใบงาน 

 3. Power point 

 4. ค าถามท้ายบท 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. การเข้าชั้นเรียน ตรงต่อเวลา 

 2. การส่งใบงาน 

 3. การท าค าถามท้ายบท 

 4. การตอบค าถามระหว่างการบรรยายและสรุปเนื้อหา 

 5. รายงานหน้าชั้นเรียน 
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บทที่ 6 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายต่อการดํารงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตได้เป็น  
อย่างดี เทคโนโลยีทําให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถ ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ทํา
ให้การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร การแพทย์ การศึกษา เป็นต้น ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วย
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น ปัจจุบันเกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่มากมายและทําให้เกิด
มีการพัฒนาของเทคโนโลยีที่หลากหลายตามมา ซึ่งเราจําเป็นที่ควรจะทราบถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใหม่ๆเหล่านั้นว่ามีผลเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเราอย่างไร ในเอกสารประกอบการสอนนี้จะตัวอย่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สําคัญ ได้แก่  นาโนเทคโนโลยี(Nanotechnology) จีเอ็มโอ (GMOs) และ 
การโคลนนิ่ง (Cloning) 

 

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) 

 นาโน มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก แปลว่า 1 ในพันล้านส่วน (nm) เท่ากับ 1/1,000,000,000 เมตร 
ขนาดเท่ากับ 1 ใน 50,000 ส่วนของเส้นผม สิ่งเล็กจิ๋วที่สุดที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้โดยไม่ต้องมี
เครื่องช่วยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10,000 นาโนเมตรนาโนเทคโนโลยี คือ การทําให้โครงสร้าง
นาโนกลายเป็นวัสดุ อุปกรณ์นาโนที่มีประโยชน์ใช้สอยได้   
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รูปท่ี 6.1  ขนาดของนาโนเทคโนโลยี 
ที่มา :  http://www.nanotec.or.th/th/?p=1137 สืบค้น 10 ตุลาคม 2556 

 

 นาโนศาสตร์ (nanoscience) คือ การศึกษาหลักการพื้นฐานของโมเลกุลและโครงสร้างขนาด 1 ถึง 
100 นาโนเมตร โครงสร้างเล่านี้เรียกโดยรวมว่า “โครงสร้างนาโน (nanostructures)” นาโนเทคโนโลยี คือ 
การทําให้โครงสร้างนาโนกลายเป็นวัสดุ/อุปกรณ์นาโนที่มีประโยชน์ใช้สอยได้ 

 ศาสตร์และวิศวกรรมระดับนาโน หมายถึง ความเข้าใจพื้นฐานและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี่เป็น
ผลมาจากการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติใหม่ๆทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของระบบที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง
อะตอม โมเลกุล กับวัตถุขนาดใหญ่ โดยสามารถควบคุมคุณสมบัติเหล่านั้นได้ 

 นาโนเทคโนโลยีไม่ใช่มีเพียงแต่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้นในธรรมชาติก็สามารถเกิดขึ้นได้เองเช่นเดียว 
กัน เช่น ผิวหน้าของใบบัวซึ่ง ประกอบด้วยโครงสร้างขนาดเล็กคล้ายหนามจํานวนมหาศาลและมี          
การกระจายตัวอย่างเป็นระเบียบ โดยหนามแต่ละอันมีความเล็กขนาดนาโนเมตร และเป็นสารที่มี
คุณสมบัติคล้ายขี้ผึ้งซึ่งไม่ชอบน้ํา  เคลือบอยู่ภายนอกอีก ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้น้ําที่ตกลงมาบนใบบัวมี
พื้นที่สัมผัสน้อยมาก  และไม่สามารถซึมผ่านหรือกระจายตัวแผ่ขยายออกในแนวกว้างบนใบบัวได้ 

 

http://www.nanotec.or.th/th/?p=1137%20คิดค้น
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นอกจากน้ีสิ่งสกปรกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นผงฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย และ เชื้อราก็ไม่สามารถเกาะติดแน่นอยู่กับ
ใบบัวได้  นอกจากนี้โครงสร้างของเท้าตุ๊กแกก็เป็นสิ่งเกิดจากนาโนเทคโนโลยีที่ทําให้ตุ๊กแกสามารถเกาะ
ผนังหรือเพดานได้  โดยเท้าจะประกอบด้วยขนเส้นเล็ก ๆ จํานวนมากนับเป็นล้านเส้นแต่ละเส้นจะมีบริเวณ
ปลายซึ่งแตกแขนงออกเป็นเส้นขนเล็ก ๆ อีกจํานวนนับร้อยและมีขนาดเล็กมากประมาณ 200 นาโนเมตร 

  

เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโน 

 การผลิตระดับนาโน (nanofabrication) จําเป็นต้องใช้วิธีการหรือเครื่องมือชนิดพิเศษในกระบวน  
การผลิต โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การผลิตจากใหญ่ไปเล็ก (top-down) และ        
การผลิตจากเล็กไปใหญ่ (bottom-up) วิธีการจากใหญ่ไปเล็ก (top-down)อย่างเช่น นาโนลิโทกราฟี 
(Nanolithography) ซึ่งเป็นการเขียนหรือการประทับเพื่อกําหนดลักษณะโครงสร้างที่ต้องการ   ส่วนวิธีการ
จากเล็กไปใหญ่ (bottom-up) สามารถทําได้ทั้งกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นเองได้ เช่น ลําดับการเกิด
เป็นมหโมเลกุล (supramolecule) หรือเป็นการออกแบบการสร้างจากความเล็กระดับอะตอมไปสู่ระดับ
ใหญ่มากขึ้น อย่างเช่น การสังเคราะห์โดยจัดวางโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเอง (Self-assembly) 

เป็นต้น 

 

ผลิตภัณฑ์ของนาเทคโนโลยี 

นาโนไททาเนียมไดออกไซด์  

 นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ช่วยฟอกอากาศ กําจัดเชื้อแบคทีเรียและการป้องกันคราบยึดเกาะพื้นผิว 
อีกทั้งไม่เสื่อมสภาพหลังการใช้งาน ทําความสะอาดง่าย ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อชีวิ ตและ
สิ่งแวดล้อม ทําให้นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถูกนําไปใช้ในสินค้า
ต่างๆ  ทั้งสินค้าสุขภาพ เครื่องสําอาง เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนสินค้าเก่ียวกับบ้านและสวน 

 

สารหล่อลื่นส าหรับเล่นสกี 

 สารหล่อลื่นสําหรับเล่นสกีใช้เทคโนโลยีทางด้านเคมีระดับนาโน เพื่อสร้างสารเคลือบพื้นผิววัสดุให้
คุณสมบัติของวัสดุมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในสารหล่อลื่นสําหรับเล่นสกีนี้ อาศัยคุณสมบัติการจัด
ตัวเองได้ของสารฟลูออไรด์พอลิเมอร์และคุณสมบัติเฉพาะของอนุภาคนาโนที่ผสมอยู่ ทําให้เมื่อใช้สารหล่อ
ลื่นนี้ทาเคลือบพื้นผิวของอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการเล่นสกีแล้วจะทําให้อุปกรณ์นั้นมีพื้นผิวสัมผัสที่สามารถ
ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ หรือสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นจึงทําให้

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit2-4.html
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit2-4.html
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit4-4.html
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit4-4.html
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit4-6.html
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การเล่นสกีมีความคล่องตัวและสามารถที่ควบคุมการไถลได้มากขึ้น ทําให้นักกีฬาสามารถควบคุมการเร่ง
ความเร็วอย่างสูงสุดได้บนพื้นผิวหิมะ 

  

เสื้อคลุมนาโนส าหรับเล่นสกี 

 เสื้อสกีกันน้ําใช้สําหรับสวมใส่คลุมในขณะที่ทําการเล่นสกี  ซึ่งเป็นเสื้อสกีกันน้ําแบบใหม่ล่าสุดที่ใช้
เทคโนโลยีระดับนาโนในการสร้างวัสดุของเสื้อ โดยผลิตขึ้นมาเป็นเสื้อที่มีลักษณะเป็นสองชั้น สามารถใช้
ต้านทานกระแสลม  ป้องกันการเปียกน้ํา ระบายอากาศภายในได้ดี และป้องกันการจับตัวของฝุ่นละออง
ต่างๆ ที่อยู่ในอากาศได้ และที่สําคัญเสื้อสกีกันน้ํานี้มีอายุการใช้งานที่นาน โดยไม่จําเป็นต้องซักทําความ
สะอาดจะกว่าจะหมดช่วงฤดูกาลของการเล่นสกี โดยเสื้อก็ไม่เกิดการเสื่อมสภาพจากการที่ไม่ต้องซักทํา
ความสะอาด 

 

เสื้อนาโน 

 เสื้อผ้าที่ไม่ยับและไม่สกปรกนี้ เป็นเสื้อผ้าท่ีสามารถดับกลิ่นอับและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยวิธีการผสม
โครงสร้างระดับโมเลกุลของอนุภาคนาโนของไททาเนียมไดออกไซด์ เข้าไปยึดติดกับเส้นใยภายใน
เนื้อผ้า  ทําให้เกิดพื้นผิวปิดกั้นที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตรบนเนื้อผ้า  ทําให้เสื้อผ้าไม่เกิดรอยยับจาก    
การสวมใส่  อีกทั้งทําให้ฝุ่นละออง เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา คราบสกปรก  และของเหลวต่างๆ ที่ตกกระทบไม่
สามารถที่จะซึมผ่านโครงสร้างระดับนาโน  หรือกระจายตัวเกาะติดกับเสื้อผ้านี้ได้อีกด้วย (เหมือนกับ
หลักการของน้ํากลิ้งบนใบบัว) จึงทําให้ของเหลวที่ตกลงมากลิ้งหรือไหลหลุดออกจากเนื้อผ้าโดยปราศจาก
ร่องรอยใดๆ และเทคโนโลยีระดับนาโนนี้ก็ไม่ทําให้ผู้สวมใส่เสื้อผ้ามีความรู้สึกแตกต่างจากการสวมใส่
เสื้อผ้าที่ทําจากเส้นใยธรรมชาติแต่อย่างใดเลย และยังสามารถรู้สึกได้ถึงความนุ่มและโปร่งโล่งสบายของ
เนื้อผ้าได้ และเมื่อใช้โครงสร้างระดับนาโนนี้ผสมแล้ว จะทําให้เส้นใยเนื้อผ้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
มากขึ้น ไม่เสื่อมประสิทธิภาพเร็ว แม้ว่าจะผ่านการซักรีดเป็นระยะเวลานานก็ตาม 

 

ครีมบ ารุงผิว 

 ครีมบํารุงผิวที่ซึมซาบอย่างลึกซึ้งได้  โดยเป็นการผลิตครีมบํารุงผิวที่ใช้เทคนิคการบรรจุเนื้อครีมที่มี
ไวตามินต่างๆ เพื่อบํารุงผิวที่มีขนาดเล็กมากไว้ภายในแคปซูลพอลิเมอร์ขนาดเล็กจิ๋วระดับนาโนเมตร   โดย
ที่แคปซูลพอลิเมอร์ที่ใช้ห่อหุ้มนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 200 นาโนเมตร  ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นมาจาก
พอลิเมอร์ชีวภาพที่ปลอดภัยและสามารถย่อยสลายได้เอง ด้วยคุณสมบัติของขนาดแคปซูลนี้  จึงทําให้เนื้อ
ครีมสามารถแทรกซึมเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังได้ในระดับลึกมากยิ่งขึ้น และเมื่อแคปซูลเข้าไปภายในร่างกาย
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แล้วก็จะเกิดการละลายตัว  และค่อยๆปล่อยไวตามินต่างๆ ที่บรรจุไว้ออกมา ทําให้ช่วยบํารุงผิวหนังให้
กระชับมากขึ้น  และสามารถลดริ้วรอยหรือรอยย่นของผิวหนังได้เป็นอย่างดี 
 

กล้องดิจิตอลเทคโนโลยีโอแอลอีดี 

 กล้องระบบดิจิตัลเป็นกล้องดิจิตอลเทคโนโลยีโอแอลอีดีนี้ เป็นกล้องถ่ายรูประบบดิจิตัลที่ให้ภาพที่
คมชัดด้วย อุปกรณ์แสดงผลฟิล์มบางอินทรีย์เปล่งแสงหรือโอแอลอีดี (OLED : organic light-emitting 

diode) ที่ถูกสร้างขึ้น  โดยมีความบางในระดับนาโนเมตรและถูกนํามาใช้แทนจอภาพแบบแอลซีดี (LCD : 

liquid crystal disply)ที่กําลังนิยมใช้กันมากสําหรับทีวีจอแบนหรือจอภาพของคอมพิวเตอร์  ซึ่งเทคโนโลยี
โอแอลอีดี นี้ทําให้จอภาพได้ภาพที่คมจัดมากยิ่งขึ้น มีมุมของการมองที่กว้างมากขึ้น ไม่จําเป็นต้องใช้    
การให้แสงทางด้านหลัง (backlighting) เหมือนจอแอลซีด ีและยังใช้พลังงานน้อยในการทํางานอีกด้วย 

 

แว่นตากันแดด 

 แว่นตากันแดดนี้ผลิตขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีฟิล์มบางระดับนาโนหรือที่เรียกกันว่านาโนฟิล์ม 
(nanofilm) ซึ่งเป็นการเคลือบพื้นผิวด้านหน้าเลนส์แว่นตากันแดดด้วยวัสดุพอลิเมอร์ชนิดบางพิเศษ         
ในระดับนาโนเมตร โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการนําฟิล์มบางที่มีขนาดความหนาเพียง 150 นาโนเมตรมาใช้
เคลือบทับกันหลายๆ ชั้นจนกระทั่งมีความหนาประมาณ 20 ไมครอน หลังจากนั้นใช้กระบวนการของ              
การสังเคราะห์โดยจัดวางโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตนเอง (self-assembly) ได้เชิงเคมีของพอลิเมอร์
เคลือบทับที่ผิวชั้นนอกสุดของฟิล์มบาง  ซึ่งชั้นเคลือบนี้จะมีความหนาประมาณ 3 – 10 นาโนเมตร ทําให้
เลนส์ของแว่นตากันแดดมีความแข็งแรงมากขึ้น  สามารถลดรอยขีดข่วนและคราบสกปรกของเลนส์แว่นตา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งสามารถป้องกันแสงสะท้อนกลับภายในตัวเลนส์เพื่อถนอมดวงตา 

 

โลชั่นครีมกันแดดผลึกนาโน 

 โลชั่นหรือครีมกันแดดที่จําหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไป จะมีค่าเอสพีเอฟ (SPF: sun protection 

factor) อยู่ในช่วงที่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดบี (UV-B) ได้ แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้น
ในโครงสร้างระดับนาโนของซิงค์ออกไซด์ โลชั่นกันแดดที่ผสมด้วยผลึกนาโนของซิงค์ออกไซด์สามารถที่จะ
ป้องกันรังสีในช่วงสเปกตรัมที่กว้างมากขึ้นกว่าโลชั่นกันแดดทั่วไป โดยสามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
ได้ทั้งชนิดเอ (UV-A) และชนิดบี (UV-B) 
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ไม้เทนนิสและลูกเทนนิสไฮเทค 

 ไม้เทนนิสไฮเทคนี้เป็นไม้เทนนิสที่ถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่เป็นส่วนผสมระหว่างกราไฟต์กับท่อนาโน
คาร์บอน (carbon nanotube) ด้วยคุณสมบัติพิเศษทางโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอน  จึงทําให้ไม้เทนนิส
ที่ผลิตขึ้นมาจากวัสดุนี้มีความแข็งแรงและทนทานสูงมาก (กล่าวว่าแข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าเกือบ 100 เท่า) 
ในขณะเดียวกันก็ทําให้ไม้เทนนิสนั้นมีน้ําหนักที่เบากว่าเดิมมาก  และยังมีคุณสมบัติต้านทานต่อการคดงอ
ของไม้ได้ดีมากขึ้นถึง 20 % ของไม้เทนนิสแบบเดิมที่ผลิตขึ้นมาจากคาร์บอน  อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพใน
การเพิ่มโมเมนต์ในการบิดหรือการหมุนวงแขนตีลูกได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมถึง 50 % อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติ
พิเศษเหล่านี้จึงทําให้นักเทนนิสหรือผู้เล่นสามารถเพิ่มแรงส่งลูกได้ดียิ่งขึ้น และสามารถควบคุมทิศทางใน
การตีได้ง่ายมากขึ้นด้วย 

ลูกเทนนิสไฮเทคนี้เป็นลูกเทนนิสที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน  เนื่องด้วยความพิเศษของ   
การเคลือบแกนในของลูกเทนนิสด้วยพอลิเมอร์วัสดุผสมระดับนาโน (nanocomposite) ที่มีความหนาเพียง     
1 นาโนเมตรทีละชั้น โดยเคลือบจนกระทั่งมีความหนาประมาณ 20 ไมครอน ดังนั้นแล้วลูกเทนนิสไฮเทค
น้ี  สามารถที่จะป้องกันการทรุดตัวของอากาศภายในลูกเทนนิสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็
ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อการกระเด้งและน้ําหนักของลูกเทนนิส  อีกทั้งลูกเทนนิสนี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้
นานกว่าลูกเทนนิสธรรมดาหลายเท่าตัว 

 

สารเคลือบกระจกนาโน 

 สารเคลือบกระจกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับนาโนของฟิล์มบางนาโนหรือ ที่เรียกว่า นาโน
ฟิล์ม (nanofilm) ในการผลิตเป็นสารเคลือบสําหรับกระจกรถยนต์เปรียบเสมือนว่ารถยนต์ที่ใช้สารเคลือบ
กระจกนาโนนี้มีกําบังหน้ารถที่ไม่สามารถมองเห็นได้  ซึ่งเป็นกําบังที่มีคุณสมบัติสามารถป้องกันการเกาะ
ตัวของน้ําฝน การจับตัวของหิมะ หมอกและไอน้ําที่จะเกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ได้เป็นอย่างดี ทําให้เพิ่ม
ทัศนวิสัยในการขับขี่สําหรับผู้ใช้รถยนต์ยามคํ่าคืนหรือในขณะที่มีทัศนวิสัยที่ไม่ดี   เช่น  ฝนหรือหิมะตกได้
เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 34 ของกระจกทั่วไป 

 

กาวพิเศษส าหรับติดฟัน 

 กาวพิเศษสําหรับติดฟันนี้  เป็นผลผลิตหนึง่ที่เทคโนโลยีระดับนาโนถูกนํามาใช้ในการผลิตกาวเพื่อใช้
ในการยึดติดฟันให้เข้ากัน  โดยเป็นกาวชนิดพิเศษที่ใช้โครงสร้างระดับนาโนของอนุภาคนาโนซิลิกาเติมลง
ไปในเนื้อกาว  เพื่อให้ไปทําหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะสําหรับโครงสร้างของฟัน ส่งผลทําให้เกิดการสร้างพันธะที่
แข็งแรงมากขึ้นในการอุดฟันหรือยึดติดฟันให้ จับตัวกันได้  โดยที่ทันตแพทย์ไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการกรอฟัน
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เดิมของผู้เข้ารับการรักษาก่อน  เพื่อป้องกันการจับกลุ่มกันเป็นก้อนของอนุภาคภายในเนื้อกาว   เพราะ
อาจจะเป็นการลดความสามารถในการยึดติดของกาวลงได้ 

 

แผ่นรองรองเท้านาโนให้ความอบอุ่น 

แผ่นรองรองเท้านี้เป็นแผ่นรองรองเท้าที่มีคุณสมบัติ พิเศษที่สามารถให้ความอบอุ่นกับเท้าได้ดี ซึ่ง 

ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของนักกีฬาสกีหรือผู้ที่เล่นสกี  หรือแม้แต่ใช้สําหรับเป็นแผ่นรองรองเท้าบูท
ในกองกําลังทหารพิเศษ  สังกัดทหารบกของสหรัฐอเมริกา  ท่ีต้องปฏิบัติภารกิจในบริเวณพื้นที่ที่หนาวเย็น
อย่างมาก  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของแผ่นความร้อน (hotbeds) ผนวกกับเทคโนโลยี
แอโรเจล (aerogel) ที่มีคุณลักษณะเป็นฉนวน และเป็นวัสดุที่มีรูพรุนระดับนาโน (nanoporous) อยู่เป็น
จํานวนมาก โดยมีอากาศอยู่ในโครงสร้างมากถึงร้อยละ 95 ของน้ําหนัก จึงทําให้สามารถเป็นฉนวนกัน
ความร้อนที่ให้ความอบอุ่นได้ดีกว่าเดิมถึง 3 - 20 เท่าของแผ่นรองรองเท้าที่ใช้วัสดุแบบเดิม  และมี
คุณสมบัติเศษที่เป็นแผ่นรองรับน้ําหนักจากการกระแทกได้เป็นอย่างดี  ในขณะที่แผ่นรองรองเท้านี้มี
ลักษณะที่บางมาก  โดยมีขนาดความหนาอยู่ในช่วงระหว่าง 2.0 - 2.5 มิลลิเมตรเท่านั้นเอง 

 

หัวไม้กอล์ฟและลูกกอล์ฟนาโน      

 หัวไม้กอล์ฟชนิดพิเศษนี้ผลิตขึ้นมาจากวัสดุไทเทเนียม (titanium) ที่ผสมกับโครงสร้างระดับนาโน
ของฟลูเลอรีน  ซึ่งวัสดุไทเทเนียมฟลูเลอรีนชนิดใหม่นี้ช่วยเสริมคุณสมบัติพิเศษของหัวไม้กอล์ฟ  โดย
สามารถทนแรงบิดได้มากขึ้นถึงร้อยละ 12 มีความแข็งแรงมากขึ้นร้อยละ 3.6  และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ร้อยละ 20  อีกทั้งยังทําให้สามารถตีลูกได้ระยะทางไกลมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 15 หลา  เมื่อเทียบกับหัว
ไม้กอล์ฟแบบเดิมที่ทํามาจากวัสดุไทเทเนียมเพียงอย่างเดียว  

 นอกจากนี้ยังมีการผลิตลูกกอล์ฟชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นมาจากวัสดุระดับนาโน  ที่สามารถรองรับ     
การถ่ายเทพลังงานจากหัวไม้กอล์ฟที่มากระทบกับลูกกอล์ฟได้ดียิ่งขึ้น สามารถปรับมุมการหมุนของ      
ลูกกอล์ฟได้เอง ทําให้ลดอัตราการหมุนของลูกกอล์ฟได้มากขึ้นที่จะทําให้ทิศทางกาเคลื่อนที่ของ ลูกเกิด               
การเลี้ยวเบนไป ทําให้นักกีฬากอล์ฟที่มีปัญหาในการตีลูกที่เอียงไปทางด้านซ้ายหรือขวานั้น  สามารถตีลูก
ได้ตรงตามทิศทางที่บังคับได้มากขึ้นด้วย 

 

น้ ายาฆ่าเชื้อนาโน 

 น้ํายาฆ่าเชื้อนาโนเป็นน้ํายาที่ใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของหยดน้ํามันระดับนาโน  หรือที่ถูก
เรียกว่า นาโนอิมัลชัน (nanoemulsion) ซึ่งเป็นลักษณะของหยดน้ํามันระดับนาโนที่แขวนลอยอยู่ใน
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สารละลายท่ีเป็นน้ํา  และสามารถที่จะเข้าทําปฏิกิริยากับจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยหยดน้ํามันนาโนเหล่านี้จะ
เข้าจับตัวกับจุลินทรีย์และเจาะทําลายบริเวณเยื่อ หุ้มเซลล์ของจุลินทรีย์ จนสุดท้ายทําให้เซลล์จุลินทรีย์
ตายไปในที่สุด ซึ่งเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว   น้ํายาฆ่าเชื้อ  
นาโนนี้เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อเพียงชนิดเดียวที่ผ่านการตรวจสอบ  และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาว่ามีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ลูกนัยน์ตา ระบบทางเดินหายใจ และระบบ
ย่อยอาหารของผู้ใช้แต่อย่างใด  ซึ่งในปัจจุบันถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายในกองทัพและศูนย์บริการสุขภาพ
ในสหรัฐอเมริกา 

 

ครีมบรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ 

 ครีมบรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบนี้เป็นครีมที่มีส่วนผสมโครงสร้างระดับนาโนของไลโปโซม 
(liposome) ที่มีขนาดเพียง 90 นาโนเมตรผสมอยู่ภายในเนื้อครีม โดย ภายในโครงสร้างของไลโปโซมจะ
บรรจุตัวยาออกฤทธิ์ที่ใช้ เพื่อการบรรเทาอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากการอักเสบด้วย
ลักษณะเชิงโครงสร้างของไลโปโซมที่มีขนาดเล็กมากและสามารถซึมซาบได้ดีนี้   ทําให้ตัวยาออกฤทธิ์ได้
อย่างรวดเร็วและมีเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการอักเสบได้มากขึ้น ซึ่งครีมบรรเทาอาการกล้ามเนื้อ
อักเสบนี้ปัจจุบันถูกใช้กันมากในหมู่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาอาชีพและเหล่านักกีฬาฟุตบอลและกีฬาอื่นๆ 

 

ครีมบ ารุงผิวเฉพาะบุคคล 

 ครีมบํารุงผิวเฉพาะบุคคลนี้เป็นครีมบํารุงผิวที่ใช้ เทคโนโลยีระดับนาโนในการผลิต  เพื่อที่จะผลิต
ครีมบํารุงผิวชนิดพิเศษที่เหมาะกับลักษณะที่แตกต่างกันผู้ใช้  หรือตามลักษณะการใช้งาน  โดยเทคโนโลยี
นาโนที่นํามาใช้ในการผลิตครีมเพื่อที่จะบํารุงผิวหน้า มือ และโดยรอบลําตัวนั้น ผู้ผลิตจะพิจารณาถึงคุณ
ลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ใช้ ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ ชนิดของผิวหนัง และรูปแบบการดําเนินชีวิตส่วนตัว
ของแต่ละบุคคล เช่น ระดับในการออกกําลังกาย เป็นต้น เพื่อที่จะนํามาเป็นข้อมูลในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดย เฉพาะ  ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีการผลิตออกมาเพื่อใช้แล้วโดยเฉพาะสําหรับการ
แข่งขันเทนนิส แกรน สแลม (Grand Slam) ผู้ผลิตได้ผลิตครีมบํารุงผิวที่เหมาะสําหรับนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน
ในรายการน้ี โดยแบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปของทั้ง 4 ทัวร์นาเมนท์หลักของรายการ
แข่งขันนี้  ได้แก่  ครีมบํารุงผิวสําหรับผิวที่โดนแดดแรงในฤดูกาลของทัวร์นาเม้นท์ออสเตรเลี่ยน  โอเพ่นท์ 
(Australian Open) ครีมบํารุงสําหรับผิวที่จะต้องสัมผัสกับฝุ่นหรือกรวดทรายของสนามเทนนิสในฤดูกาล
ของทัวร์นาเม้นท์โรแลน การ์รอส (Roland Garros)  ครีมบํารุงสําหรับผิวในสภาพอากาศที่เปียกในฤดูกาล
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ของทัวร์นาเม้นทวิมเบิลดัน (Wimbledon)  และสุดท้ายครีมบํารุงสําหรับผิวในสภาพบรรยากาศชื้นและมี
มลภาวะในฤดูกาลของ ทัวร์นาเม้นท์นิวยอร์ค ยูเอส โอเพ่นท์ (NYC's U.S. Open) 

 

พลาสเตอร์นาโนส าหรับปิดแผลไฟไหม้  

 พลาสเตอร์นาโนนี้เป็นพลาสเตอร์สําหรับปิดแผลที่เกิดจากถูกไฟไหม้  และแผลเรื้อรังต่างๆ  โดยการ
ผสมอนุภาคของนาโนของเงิน (silver nanoparticle) ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 150 ชนิด
ลงไปเป็นส่วนประกอบของพลาสเตอร์  ซึ่งพบว่าพลาสเตอร์นาโนนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่าง
รวดเร็ว  โดยใช้เวลาอย่างรวดเร็วเพียง 30 นาทีเท่านั้นนับจากที่ติดพลาสเตอร์นาโนนี้ลงบนบาดแผล อีกทั้ง
อนุภาคนาโนของเงินที่เคลือบไว้กับพลาสเตอร์ ยังสามารถคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อย่าง
ต่อเนื่องนานหลายวัน ซึ่งพลาสเตอร์นาโนนี้ ถูกนํามาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ได้บาดแผลจากไฟ
ไหม้อย่างรุนแรง และบาดแผลเรื้อรังที่เสี่ยงสําหรับการติดเชื้อประมาณ 100 แห่งในทั้งหมด 120 แห่งของ
อเมริกาเหนือแล้วด้วยความก้าวหน้าทางด้านนาโนเทคโนโลยี ทําให้อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตวัสดุที่
นํามาใช้ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ต่างๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตไปจากเดิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วัสดุที่เป็นคอนกรีต  อิฐบล็อก  หินปูน  และปูนฉาบผนัง ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตเหล่านี้ได้มีการลงทุนเพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสาร  เคลือบกันน้ํา เพื่อนํามาใช้ประโยชน์สําหรับวัสดุในการก่อสร้าง
เหล่านี้  ได้แก่  เทคโนโลยีการเคลือบด้วยของเหลวที่ทางผู้ผลิตเรียกว่า Mincor ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง
ปฏิกิริยาการไม่ชอบน้ําให้แก่พื้นผิวของ วัสดุต่างๆ เหล่านี้  โดยของเหลวที่เรียกว่า Mincor นี้จะบรรจุ
อนุภาคนาโนไว้ภายใน ซึ่งมีผลทําให้ของเหลว Mincor สามารถทําให้น้ําไม่สามารถที่จะเกาะติดกับพื้นผิว
ของวัสดุที่ถูกเคลือบได้  สิ่งสกปรกต่างๆ และอนุภาคของฝุ่นละอองก็สามารถที่จะถูกชะล้างออกไปกับ
น้ําฝนที่ตกลงมากระทบ กับพื้นผิววัสดุนี้  ดังนั้นแล้ว Mincor จึงถูกนํามาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้วัสดุ
ก่อสร้างมีคุณสมบัติพิเศษที่ สามารถกันน้ํา กันฝุ่นละออง และคราบสกปรกต่างๆ ได้  อีกทั้งก็ยังสามารถทํา
ความสะอาดตัวเองได้ทุกครั้งเวลาที่ฝนตกด้วย 

 

ฟูกรองเตียงซักได้ 

 ฟูกรองเตียงซักได้นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผู้จําหน่ายเรียกว่า เตียงอัจฉริยะเพื่อสุขภาพ (HealthSmart 

Bed) ซึ่งเป็นนวัตกรรมสําหรับเตียงนอนที่ประกอบไปด้วยฟูกรองที่นอนหลายชั้นที่ สามารถถอดนําไปซักทํา
ความสะอาดและรีดได ้ โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตออกแบบให้ส่วนบนสุดของเตียงนอนมีลักษณะที่เป็น
ซิป สามารถเปิด-ปิดได้ และออกแบบการสร้างส่วนที่เป็นฟูกรองเตียงโดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 

เป็น ชั้นบนของฟูกทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีช่องที่สามารถระบายความชื้นได้  อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทําให้



184 

 

ผู้ใช้รู้สึกเย็นสบายในขณะที่กําลังหลับ แม้ว่าจะมีเหงื่อออกมาก็ตามก็สามารถที่จะระบายความชื้นเหล่านั้น
ได้  ส่วนชั้นที่ 2 ถัดมา ทําด้วยเส้นใยและสร้างให้มีลักษณะเป็นแบบกึ่งทึบ  ซึ่งใช้สําหรับดักของเหลวหรือ
อนุภาคต่างๆ และเป็นส่วนที่สามารถทําการถอดออกมา เพื่อล้างทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่ถูกดักไว้
ได้ ส่วนชั้นที่ 3 ชั้นล่างสุดท้ายทําด้วยเส้นใย เทฟลอน (Teflon) ซึ่งจะทําให้ฟูกดังกล่าวมีความทนทานและ
สามารถกันนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เครื่องเล่นเพลงเอ็มพี 3 

 เครื่องเล่นเพลงเอ็มพี 3 (mp3 หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ mpeg - 3 ซึ่งย่อมาจาก Moving Picture 

Experts Group - 3) หรือที่ส่วนมากจะเป็นที่รู้จักกันว่า "ไอพอดนาโน (ipod nano)" ซึ่งไอพอด นาโนนี้ถูก
ผลิตขึ้นมาโดยใช้ชิพหน่วยความจํา (memory chip) ที่มีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ  โดยชิพหน่วยความจําที่
ใช้นี้ประกอบขึ้นมาจาก สารกึ่งตัวนํา (semiconductor) ที่มีขนาดที่เล็กกว่าระดับ 100  นาโนเมตร  โดย
ผ่านกระบวนการสร้างตามวิธีการของเทคโนโลยีระดับนาโนที่มีความแม่นยําและ  ถูกต้องสูง และโดย
กระบวนการสร้างตามแนวทางนาโนเทคโนโลยีนี้  ทําให้ชิพหน่วยความจําของไอพอดนาโนในปัจจุบัน
น้ี  สามารถเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นไฟล์เอ็มพี 3 ได้มากสูงสุดถึง 8 กิกะไบต์ (เมื่อเทียบกับขนาดแล้วใน
ปัจจุบันนับว่าเป็นหน่วยความจําที่มีประสิทธิภาพใน การเก็บข้อมูลได้มาก) 
 

น้ ามันนาโนรักษาสุขภาพ 

 น้ํามันนาโนเพื่อรักษาสุขภาพนี้สกัดมาจากส่วนที่เป็นเมล็ดของพืช  โดยบรรจุเป็นแคปซูลที่มีขนาด
เล็กมากเพียง 30 นาโนเมตร ด้วยขนาดของแคปซูลที่เล็กมากในระดับนาโนนี้  จึงทําให้น้ํามันสามารถที่จะ
ซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนัง และผ่านเนื้อเยื่อของร่างกายได้ดีกว่าสารอาหารบางอย่างที่ร่างกายจําเป็นเสียด้วย
ซ้ํา และน้ํามันนาโนรักษาสุขภาพนี้  มีคุณสมบัติที่สามารถจะต่อต้านการดูดซึมโคเลสเตอรอลเข้าสู่กระแส
เลือดภายในร่างกายได้ ทําให้ผู้ใช้ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ  ที่มีผลเนื่องมาจากโคเลสเตอรอล
และลดอัตราการเสี่ยงต่อสภาวะการเกิดโรคหัวใจได้  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าสามารถช่วยลดระดับ   
คลอเรสเตอรอลภายในร่างกายได้ถึงร้อยละ 14 โครงสร้างระดับนาโนท่ีเป็น แคปซูลของน้ํามันรักษาสุขภาพ
น้ี ยังมีสรรพคุณที่จะสามารถช่วยเหลือและปรับปรุงเกี่ยวกับกระบวนการดูดซึมสารต่างๆ ภายในร่างกาย
ได้  สําหรับผู้ที่ป่วยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการดูดซึมของร่างกายอีกด้วย 
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หมากฝร่ังช็อกโกแลตเทคโนโลยีนาโน 

 โดยปกติแล้วไขมันที่อยู่ในเนยปรุงแต่งโกโก้ไม่สามารถ  ที่จะจับตัวกันได้กับสายพอลิเมอร์ต่างๆ 

อย่างเช่นพอลิเมอร์ที่ให้คุณสมบัติความยืดหยุ่นแบบเป็นยางในหมากฝรั่ง และไขมันนั้นยังทําให้คุณสมบัติ
ความยืดหยุ่นแบบเป็นยางของพอลิเมอร์เสื่อม สภาพไปด้วย แต่สําหรับหมากฝรั่งช็อกโกแลต เทคโนโลยีนา
โนน้ีเป็นการใช้คุณสมบัติพิเศษของผลึกระดับนาโน เพื่อเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างไขมันและพอลิเมอร์ที่
ให้คุณสมบัติความยืดหยุ่น  โดยการใช้โครงสร้างผลึกนาโนผสมลงไปเพื่อปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของ
พื้นผิว  และช่วยแก้ปัญหาให้เกิดการสร้างพันธะได้ ทําให้หมากฝรั่งนี้สามารถคงคุณสมบัติความยืดหยุ่น
แบบเป็นยางกับพื้นผิวที่มีเป็นลักษณะเป็นครีมได้  อีกทั้งสามารถให้ปรุงแต่งรสชาติของช็อกโกแลตได้อีก
ด้วย  ซึ่งในปัจจุบันนี้หมากฝรั่งช็อกโกแลตนี้มีวางจําหน่ายแล้วในตลาดต่างประเทศ และกําลังเป็นที่นิยม
บริโภคอย่างมาก 

 

ครีมบ ารุงผิวบัคกี้บอล 

ครีมบํารุงผิวบัคกี้บอลเป็นครีมสําหรับใช้นวดหน้า  ที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้โครงสร้างระดับนาโนของบัค
กี้บอลหรือบัคมินเสตอร์ฟลูเลอรีน (หรือคาร์บอน - 60 นั่นเอง) เป็นส่วนผสมของเนื้อครีม ซึ่งความมหัศจรรย์
ของโครงสร้างบัคกี้บอลนี้ก็คือ  มันมีคุณสมบัติเป็นตัวที่สามารถต่อต้านการออกซิไดซ์ (antioxidant) ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระเป็นอย่างดี  การเกิดออกซิไดซ์นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผิวหนังเสื่อมสภาพ
เร็วกว่าปกติ โดยจากการศึกษาพบว่าในปริมาณความเข้มข้นที่เท่ากันระหว่างเนื้อครีมที่ผสม  วิตามินอี 
(vitamin-E) กับเนื้อครีมที่ผสมโครงสร้างของบัคกี้บอลลงไป  ครีมบํารุงผิวบัคกี้บอลมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
ครีมบํารุงผิววิตามินอีถึง 100 เท่าเลยทีเดียว  ดังนั้นครีมบํารุงผิวบัคกี้บอลนี้จึงสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานี้
ได้เป็นอย่างดี 

 

ไม้เบสบอลนาโนจอมพลัง  

ไม้เบสบอลนาโนจอมพลัง  เป็นไม้เบสบอลที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้โครงสร้างระดับนาโนของท่อนาโน
คาร์บอน (carbon nanotube) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผลิตขึ้นมา โดยปกติแล้วไม้เบสบอลนั้นจะ
ประกอบไปด้วยเส้นใย (fibers) ต่างๆ และมีพื้นที่ว่างระหว่างเส้นใยนั้น  ซึ่งในไม้เบสบอลทั่วไปที่ใช้กันอยู่
จะบรรจุ เรซิน (resin) เพียงอย่างเดียวเท่านั้นลงไปในพื้นที่ว่างระหว่างเส้นใยที่เกิดขึ้น  ทําให้ไม้เบสบอล
แบบเดิมอาจจะไม่มีความแข็งแรงเท่าที่ควร และช่วยส่งกําลังในการตีลูกได้ไม่ดีนัก แต่สําหรับไม้เบสบอล
นาโนจอมพลังนี้  ได้ใช้ท่อนาโนคาร์บอนเข้าไปยึดติดกับเรซินที่อยู่ในพื้นที่ว่างระหว่างเส้น ใย ผลที่ได้คือทํา

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit3-7.html
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit3-7.html
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit3-8.html
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit3-8.html
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ให้ไม้เบสบอลนาโนนี้สามารถช่วยส่งกําลังให้กับลูกเบสบอลที่ถูก ตีออกไปได้มากยิ่งขึ้น และผู้ใช้สามารถ
ออกแรงตีลูกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

เครื่องนุ่งห่มตามสไตล์นาโน 

 เครื่องนุ่งห่มตามสไตล์นาโนนี้ เป็นเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณสมบัติพิเศษของการเป็นผู้ทําให้ตัวเองแห้งได้ 

ลดการเกิดประจุไฟฟ้าสถิตของตัวเองได้ ปราศจากการจับตัวกับสิ่งสกปรกทั้งหลาย และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกสบายตัวของผู้ใช้ในขณะสวมใส่ได้เป็นอย่างดี  โดยเครื่องนุ่งห่มตามสไตล์นาโนนี้  ผลิตขึ้นมาโดย
ใช้ เส้นใยที่ประกอบไปด้วยขนขนาดเล็กระดับนาโนจํานวนมาก  มาจัดเรียงตัวกันในตําแหน่งที่
เหมาะสม  เพื่อต่อต้านคุณสมบัติการซึมผ่านได้ของของเหลวและการจับตัวกันกับประจุไฟฟ้าที่อยู่ใน
อากาศ 

 

ถุงเท้านาโนปราศจากเชื้อราและกลิ่น 

 การประยุกต์ใช้คุณสมบัติพิเศษของโครงสร้างนาโนอีก อย่างหนึ่ง ก็คือการนํามาใช้ในการผลิตถุงเท้า 
ซึ่งเป็นถุงเท้าพอลิเอสเตอร์ (polyester) ที่ในปัจจุบันมีวางจําหน่ายกันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดย
ถุงเท้านี้ถูกผลิตขึ้นมาจากการใช้ อนุภาคนาโนของธาตุเงิน (nano silver) ที่มีขนาดโครงสร้างเพียง 19    

นาโนเมตรเข้าไปยึดติดกับเส้นใยพอลิเอสเตอร์ของถุงเท้า ซึ่งอนุภาคนาโนของธาตุเงินมีคุณสมบัติสามารถ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได ้ทําให้ถุงเท้านาโนน้ีสามารถป้องกันการเกิดกลิ่นอับ และการเกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดี 

 แต่โดยปกติแล้วธาตุเงินจะไม่ค่อยสร้างพันธะที่แข็งแรง กับพอลิเมอร์ ดังนั้นส่วนมากแล้วอนุภาคนา
โนของธาตุเงินจึงถูกนํามาใช้โดยวิธีการฉีดพรมเข้า สู่โครงสร้างของวัตถุ หรือโดยการถักทอโดยตรงเข้ากับ
เส้นใยของเนื้อผ้า แต่สําหรับถุงเท้านาโนชนิดนี้มีกระบวนการเฉพาะที่สามารถแก้ปัญหา   โดยทําให้เกิด 
การสร้างพันธะระหว่างธาตุเงินกับพอลิเมอร์ขึ้นได้ ซึ่งสุดท้าย  จะได้เป็นสารประกอบที่สามารถช่วยใน    
การสังเคราะห์เส้นใยที่สามารถป้องกันการเกิดกลิ่นอับ  และป้องกันการเกิดเชื้อราได ้

 

บ้านท าความสะอาดด้วยตนเอง 

 เทคโนโลยีระดับนาโนที่นํามาใช้สําหรับการทาสีบ้านในปัจจุบันนั้นเป็นการเพิ่มโครงสร้างระดับ นาโน
ให้กับยางเรซินอะครีลิก (acrylic) ที่อยู่กับของเหลวภายในเนื้อสี ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวทําแห้งให้กับ          
เนื้อสี เพื่อจะเป็นการเพิ่มความหนาแน่นในระดับนาโนให้กับเนื้อสี  ดังนั้นบ้านที่ใช้เทคโนโลยีสีนี้จะช่วยใน  
การเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัว บ้าน  ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีได้มากขึ้นจากการชะล้างของน้ําฝน
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ที่ตกลงมา ป้องกันการเกิดเชื้อราจากสีที่ทา  ป้องกันการเกิดคราบรอยเปื้อน และคราบน้ํามันบนพื้นผิวผนัง
บ้าน ดังนั้นด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้จึงทําให้บ้านที่ทาสีนี้ สามารถที่จะทําความสะอาดตัวเองได้อยู่
ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและยังมีเทคโนโลยีระดับนาโนที่สามารถป้องกันความเสียหายของบ้าน อัน
เกิดจากผลของการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแสงแดดที่แผดเผากับสิ่งสกปรกที่  ปกคลุมอยู่บนพื้นผิวบ้าน 

โดยการใช้กระจกที่มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดตัวเองได้เช่นเดียวกัน   ซึ่งเกิดจากการเคลือบ
กระจกด้วยฟิล์มบางที่มีความหนาประมาณ 12 นาโนเมตร  จึงทําให้กระจกนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ต่อต้าน
การยึดเกาะของของเหลว  และสิ่งสกปรกที่มาจับตัวจะถูกชะล้างไปได้ด้วยนํ้าฝนที่ตกลงมา 

 

เครื่องปรับอากาศนาโน 

 ท่อนาโนคาร์บอนถูกนํามาใช้เป็นส่วนประกอบที่สําคัญ สําหรับการผลิตตัวกรองทําความสะอาด
อากาศในเครื่องปรับอากาศที่ใช้เทคโนโลยี ระดับนาโน โดยท่อนาโนคาร์บอนจะถูกใช้ในการห่อหุ้มตะแกรง
ไฟเบอร์กลาสที่ถูกเคลือบด้วย ผลึกนาโนของไททาเนียมไดออกไซด์ ที่มีขนาดเพียง 40 นาโนเมตร เมื่อทํา
การเปิดเครื่องปรับอากาศนี้เพื่อใช้งาน ท่อนาโนคาร์บอนจะเปล่งแสงอัลตร้าไวโอเลต ในขณะเดียวกันก็เป็น
การอัดประจุไฟฟ้าให้กับผลึกนาโนของไททาเนียมไดออกไซด์  ทําให้เกิดออกซิเจนกัมมันขึ้นมาที่จะช่วยใน
การทําลายจุลินทรีย์ที่ถูกลําเลียง มาตามอากาศ และทําลายสภาพของมลภาวะที่จะเกิดขึ้นโดยรอบพื้นผิว
ของตัวกรองไ ด้ อีกด้วย  ดั งนั้ นแล้ วอากาศที่ ออกมาจากเครื่ องปรับอากาศนี้ จึ ง เป็นอากาศที่  
บริสุทธ์  ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย 

 

จีเอ็มโอ (GMOs) 

 จีเอ็มโอ ย่อมาจากคําภาษาอังกฤษว่า Genetically Modified Organisms (GMOs) คือ สิ่งมีชีวิตซึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ หรือแบคทีเรีย หรือ จุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลง พันธุกรรม จากกระบวนการทาง พันธุ
วิศวกรรม (Genetic Engineering) โดยจากการตัดเอายีน(gene)ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มาใส่เข้าไปในยีน
(gene)ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยตามปกติไม่เคยผสมพันธุ์กันได้ในธรรรมชาติ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น 
ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ต้องการ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่ถูกนํายีน(gene)มาใส่เข้าไปแล้วก็คือ จีเอ็มโอ
(GMOs) ตัวอย่างเช่น นํายีน(gene)ทนความหนาวเย็นจากปลาขั้วโลกมาผสมกับมะเขือเทศเพื่อให้มะเขือ
เทศปลูกในที่ที่อากาศหนาวเย็นได้ นํายีน(gene)จากแบคทีเรียชนิดหนึ่งมาใส่ในยีน(gene)ของถั่วเหลือง
เพื่อให้ถั่วเหลืองทนทานต่อยาปราบวัชพืช นํายีน(gene)จากไวรัสมาใส่ในมะละกอเพื่อให้มะละกอต้านทาน
โรคไวรัสใบด่างวงแหวนได้ เป็นต้น 
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      โดยพืชที่ได้รับการตัดต่อยีน(gene)จากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) 

อาจเรียกแบบเฉพาะได้ว่า Transgenic Plant ส่วนคําว่า จีเอ็มโอ(GMOs) เป็นคําที่เรียกสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่
ได้รับการตัดต่อยีน(gene) 

      พืชจีเอ็มโอ (GMOs)ที่มีขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน ได้แก่ ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, มันฝรั่ง, มะเขือ
เทศ, มะละกอ, ฝ้าย, คาโนลา (Canola) (พืชให้น้ํามัน) และ สควอช (Squash) 

ตัวอย่างของ พืช GMOs หรือ พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Examples of GMOs, Plants) 

มะเขือเทศ GMOs 

      ทําให้ได้มะเขือเทศมีลักษณะที่ดีขึ้น มีความทนทานต่อโรคมากขึ้น จากการที่ใส่ antisense gene 

ของยีน(gene)ที่ผลิตเอนไซม์ polygalacturonase (PG) ทําให้เอนไซม์ polygalacturonase ถูกรบกวน  
การแสดงออก มีผลทําให้เนื้อของมะเขือเทศมีความแข็งมากขึ้นทําให้ลดความเสียหายหรือการบอบช้ําขณะ
ทําการขนส่งลง ทําให้มะเขือเทศเน่าช้าลงหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้ว 

 

มะละกอ GMOs 

      ทําให้ได้มะละกอที่ต้านทานโรคห่าได้ หรือต้านทานโรคไวรัสใบด่างวงแหวนได้ และทําให้ได้
มะละกอมีจํานวนเมล็ดที่น้อยลง 

 

 ถั่วเหลือง GMOs 

      ทําให้ได้ถั่วเหลืองที่มีลักษณะที่ดีขึ้นจากการนํายีน(gene)จากแบคทีเรียใส่ลงไปในดีเอ็นเอ(DNA) 
ของถั่วเหลือง ทําให้ถั่วเหลืองมีความสามารถที่ทนทานต่อสารเคมีที่ปราบวัชพืชชนิด Roundup 

(glyphosate) หรือ glufosinate ได้ดีกว่าถั่วเหลืองแบบทั่วไป มีผลทําให้สามารถใช้สารเคมีชนิด Roundup 

ได้ในปริมาณที่มากขึ้น ก่อให้เกิดได้ผลผลิตของถั่วเหลืองมีจํานวนมากขึ้นไปด้วย , จากการที่ทําการ 
knocked out ยีน(gene)เดิมที่ทําให้เกิดไขมันชนิดอ่ิมตัว ทําให้ได้ถั่วเหลืองที่มีไขมันชนิดอ่ิมตัวน้อยลงจาก
การท่ีนํายีน(gene)พวกยีนบีทีใส่ลงไปในถั่วเหลืองทําให้ถั่วเหลืองสามารถฆ่าหนอนแมลงที่เป็นศัตรูของถั่ว
เหลืองได้ 
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 ฝ้าย GMOs 

      ทําให้ได้ฝ้ายที่สามารถฆ่าหนอนที่เป็นศัตรูของฝ้ายได้ โดยได้ใส่ยีน(gene)ของแบคทีเรียที่ชื่อ 
Bacillus thuringiensis var. kurataki (B.t.k) แทรกเข้าไปในโครโมโซม(chromosome)ของต้นฝ้าย ทําให้
ฝ้ายสามารถที่จะสร้างโปรตีน Cry 1A ที่สามารถฆ่าหนอนที่เป็นศัตรูของฝ้ายได้ 

 

 มันฝรั่ง GMOs 

      ทําให้ได้มันฝรั่ง (Potato)ที่มีลักษณะที่ดีขึ้น มีคุณค่าทางสารอาหารที่เพิ่มมากขึ้นโดยได้ใส่ยีน
(gene)ของแบคทีเรียที่ชื่อ Bacillus thuringiensis แทรกเข้าไปในยีน(gene)ของมันฝรั่ง ทําให้มันฝรั่ง 
GMOs มีคุณค่าทางสารอาหาร(เพิ่มปริมาณโปรตีน)ที่เพิ่มมากขึ้น และในบางชนิดอาจมีประโยชน์ในทาง
การแพทย์ที่สามารถผลิตวัคซีนที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ได้อีกด้วย 

 

 ข้าวโพด GMOs 

      ทําให้ได้ข้าวโพดที่มีลักษณะที่ดีขึ้น สามารถสร้างสารพิษทําให้แมลงที่มากัดกินข้าวโพดตายได้ โดย
ได้ใส่ยีน(gene)ของแบคทีเรียที่ชื่อ Bacillus thuringiensis แทรกเข้าไปในยีน(gene)ของเมล็ดข้าวโพด จึง
สามารถทําให้ข้าวโพดสร้างสารที่เป็นพิษต่อแมลงที่เป็นศัตรูของข้าวโพดได้ โดยเมื่อแมลงที่เป็นศัตรูของ
ข้าวโพดมากัดกนิข้าวโพด GMOs แมลงก็จะตายลง 

 

อ้อย GMOs 

      ทําให้ได้อ้อยที่มีลักษณะที่ดีขึ้น ทําให้สามารถต่อต้านยาฆ่าแมลง และมีปริมาณน้ําตาลซูโครสใน
ปริมาณที่สูงขึ้น 

 

 ข้าว GMOs 

      ทําให้ได้ข้าวที่มีลักษณะที่ดีขึ้น สามารถทนแล้ง ทนเค็มได้ หรือ มีสารอาหารอย่างบีต้าแคโรทีน
(beta-carotene) ที่เป็นสารเริ่มต้น (precursor)ของวิตามิน A ได้  

     

 พริกหวาน GMOs 

      ทําให้ได้พริกหวานที่มีลักษณะที่ดีขึ้น จากการที่ใส่ยีน(gene) coat protein ของไวรัสลงไปในดีเอ็นเอ
(DNA)ทําให้สามารถต้านทานไวรัสได้ 
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สตรอเบอรี่ GMOs 

      ทําให้ได้สตรอเบอรี่ที่มีลักษณะที่ดีขึ้น อย่างเช่น ผลของสตรอเบอรี่เน่าเสียได้ช้าลง ก่อให้เกิดความ
สะดวกในการขนส่งมากยิ่งขึ้น ทําให้ผลของสตรอเบอรี่มีสารอาหารเพิ่มมากขึ้น 

   

แอปเปิล GMOs 

      ทําให้ได้แอปเปิลที่มีลักษณะที่ดีขึ้น คือ ทําให้แอปเปิลมีความสดใหม่และมีความกรอบของผล
แอปเปิลเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นหรือคือทําให้ระยะเวลาในการเน่าเสียช้าลง (delay ripening) ทําให้
แอปเปิลทนทานต่อแมลงต่างๆ ที่เป็นศัตรูของแอปเปิล 

 

 วอลนัท GMOs 

      ทําให้ได้เม็ดวอลนัทมีลักษณะที่ดีขึ้น คือ ทนทานต่อโรคของวอลนัทมากขึ้น 

 

 คาโนลา(Canola) GMOs 

      ทําให้ได้คาโนลา(Canola)มีลักษณะที่ ดีขึ้น ต้านทานยาปราบวัชพืชพวก glyphosate หรือ
glufosinate ได้ ทําให้ได้น้ํามันจากคาโนลา(Canola)มากขึ้น 

 

 สควอช(Squash) GMOs 

      ทําให้ได้สควอช(Squash)มีลักษณะที่ดีขึ้น จากการที่ใส่ยีน(gene) coat protein ของไวรัสลงไปในดี
เอ็นเอ(DNA)ทําให้สามารถต้านทานไวรัสได้ 

 

เทคนิคท่ีใช้ในการถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช 

      ในการทําพืช GMOs ต้องใช้เทคนิคในการถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช เพื่อให้พืชนั้นสามารถแสดงออกใน
ลักษณะตามที่ต้องการได้ โดยเทคนิคเหล่านี้จะทําการส่งถ่ายสารพันธุกรรมจากภายนอก[ซึ่งอาจมาจาก
แหล่งอ่ืน เช่น ยีน(gene)จากแบคทีเรีย]เข้าสู่ภายในเซลล์ของพืช ทําให้สารพันธุกรรมจากภายนอกสามารถ
แทรกตัวเข้าสู่จีโนม(genome)หรือดีเอ็นเอ(DNA)ของพืชชนิดที่ต้องการได้ แล้วทําให้เกิดการแสดงออกใน
ลักษณะที่ยีน(gene)(ที่แทรกตัวเข้าไป)นั้นควบคุมอยู่ได้ รวมทั้งยังสามารถที่จะถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมนั้นต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานได้อีกด้วย พืช GMOs ซึ่งถูกโอนถ่ายยีนเข้าไปนี้อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
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transgenic plants ในปัจจุบันการถ่ายฝากยีนจากภายนอกเข้าสู่พืช สามารถที่จะทําได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเซลล์หรือกลุ่มเซลล์หรือเนื้อเยื่อของพืชเป้าหมายที่นํามาถ่ายฝากยีน 

 

      วิธีการในการถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืช สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีการหลักๆ คือ 

 1. การถ่ายฝากยีนโดยตรง (direct gene transfer) เช่น การถ่ายฝากยีนโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค 
(biolistic technique), การถ่ายฝากยีนโดยใช้เข็มฉีด (microinjection), การถ่ายฝากยีนโดยใช้กระแสไฟฟ้า 
(eletroporation) เป็นต้น 

 2. การถ่ายฝากยีนโดยใช้พาหะ (vector-mediated gene transfer) เช่น การถ่ายฝากยีนโดยใช้
แบคทีเรีย Agrobacterium (Agrobacterium-mediated gene transfer) เป็นต้น 

 ในปัจจุบัน วิธีการที่นิยมและประสบความสําเร็จในการถ่ายฝากยีนเข้าสู่พืชได้หลายชนิด ได้แก่ 
 1. การถ่ายฝากยีนโดยใช้แบคทีเรีย Agrobacterium 

 2. การถ่ายฝากยีนโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค (biolistic technique) 
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ภาพท่ี 6.2  การตัดต่อพันธุกรรมด้วยการถ่ายฝากยีนโดยใช้แบคทีเรีย Agrobacterium 

                                      และโดยใช้เครื่องยิงอนุภาค 

                                ที่มา: http://www.viewzone.com/morgellons2.html สืบค้น 11 ตุลาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viewzone.com/morgellons2.html%20สืบค้น
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ภาพท่ี 6.3  กระบวนการสร้างต้นมะเขือเทศโดยวิธีการตัดต่อทางพันธุกรรมด้วยปืนยิงอนุภาค 

  ที่มา: http://learn.genetics.utah.edu/content/science/gmfoods/สืบค้น 11 ตุลาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

http://learn.genetics.utah.edu/content/science/gmfoods/
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ข้อดี หรือ ประโยชน์ ของ GMOs (Advantages of GMOs) 

 

ประโยชน์ทางด้านการเกษตร 

 1. ทําให้เกิดพืชที่ให้ผลผลิตมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น (เช่น มะเขือเทศมีผลขนาด
ใหญ่ขึ้น), ผลมีปริมาณมากขึ้น (เช่น ปริมาณเมล็ดข้าวต่อต้นมากขึ้น), ผลมีน้ําหนักมากขึ้น (เช่น มะละกอที่
มีน้ําหนักมากกว่ามะละกอปกติทั่วไป) 
 2. ทําให้เกิดพืชที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม โดย ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอ้ืออํานวย
ต่อการเพาะปลูกหรือเจริญเติบโตของพืช ตัวอย่างเช่น พืชที่ทนแล้ง (เช่น ข้าวทนแล้ง) , พืชที่ทนต่อดินเค็ม 
(เช่น ข้าวทนดินเค็ม), พืชที่ทนต่อดินเปรี้ยว เป็นต้น 

 3. ทําให้เกิดพืชที่ทนต่อศัตรูพืช เช่น พืชที่ทนต่อเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคพืช พืชที่ทนต่อเชื้อราที่
ก่อให้เกิดโรคพืช พืชที่ทนต่อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคพืช ทนต่อแมลงศัตรูพืช หรือแม้แต่ทนต่อยาฆ่าแมลง 
และทนต่อยาปราบวัชพืช 

 4. เมื่อทําให้พืชลดการใช้สารเคมี พิษจากสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเกษตรกรก็ลดลง 

 5. ทําให้เกิดพืชที่มีผลผลิตที่สามารถเก็บรักษาเป็นเวลานาน และอยู่ได้นาน ทําให้ขั้นตอนใน       
การขนส่งสามารถขนส่งในระยะไกลโดยไม่เน่าหรือเสีย เช่น มะเขือเทศที่ถูกทําให้สุกช้า หรือถึงแม้จะสุกแต่
ก็ไม่งอม เนื้อยังแข็งและกรอบ ไม่เละเมื่อไปถึงมือผู้บริโภค 

 

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 1. ทําให้เกิด พืช ผัก ผลไม้ มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น เช่น ทําให้มะเขือเทศมีวิตามินอีมาก
ขึ้น ทําให้ส้มหรือมะนาวที่มีวิตามินซีเพิ่มมากขึ้น ทําให้กล้วยมีวิตามินเอเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

 2. ทําให้ลดการขาดแคลนอาหารได้ เนื่องจากการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตและความต้านทานต่างๆ
มากขึ้น ทําให้มีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องอาหารที่เพิ่มมากขึ้น 

 

ประโยชน์ด้านการพาณิชย ์

 1. ลดขั้นตอนและระยะเวลาของการผสมพันธุ์พืช ซึ่งหากช่วงชีวิตของพืชที่ต้องการปรับปรุงพันธุ์
ด้วยวิธีเดิมยาวนานกว่าจะได้ผล และต้องทําการคัดเลือกพันธุ์อยู่หลายครั้ง การทํา GMOs ทําให้ขั้นตอนนี้
เร็วและแม่นยํายิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก 
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 2. ทําให้เกิดพืชพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ในการพาณิชย์ เช่น ดอกไม้หรือพวกไม้ประดับที่มีรูปร่าง
แปลกกว่าเดิม มีขนาดใหญ่กว่าเดิม สีสันแปลกไปจากเดิม (เช่น กุหลาบสีน้ําเงิน) หรือมีความคงทน
กว่าเดิม 

 

ประโยชน์ต่อด้านการอุตสาหกรรม 

 1. หากทําพืช GMOs ให้สามารถลดการใช้สารเคมี และช่วยให้มีผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม ทําให้
ต้นทุนการผลิตลดตํ่าลงและเวลาที่ใช้ก็ลดลงด้วย วัตถุดิบที่ได้มาจากภาคการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด 
แกลบ กากถั่วเหลือง อาหารสัตว์ จึงมีราคาถูกลง 

 2. มี GMOs หลายชนิดที่ไม่ใช่พืช ที่ใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตน้ํา
ผักผลไม้ หรือ เอนไซม์ ไคโมซิน (Chymosin) ที่ใช้ในการผลิตเนยแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก GMOs และ
ทํามาเป็นเวลานานแล้ว ทําให้ลดทั้งต้นทุนการผลิตและเวลาที่ต้องใช้ลง 

 

ประโยชน์ต่อด้านการแพทย์ 

 1. การผลิตวัคซีน หรือยาชนิดต่างๆ ในอุตสาหกรรมยาปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ใช้ GMOs ช่วยแทบ
ทั้งสิ้น อีกไม่นานนี้ เราอาจมีน้ํานมวัวที่มีส่วนประกอบของฮอร์โมนหรือตัวยาท่ีจําเป็นต่อมนุษย์ 
 2. ช่วยลดการขาดแคลนยาหรือวัคซีนได้มากขึ้น เพราะ GMOs สามารถช่วยเพิ่มการผลิตสิ่งเหล่านี้
ให้เพิ่มขึ้นได้ 

 

ประโยชน์ต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

 1. หากทําพืช GMOs ให้สามารถป้องกันศัตรูพืชได้เอง จํานวนการใช้สารเคมีชนิดต่างๆเพื่อการ
ปราบศัตรูพืชก็จะลดน้อยลงจนอาจถึงไม่ต้องใช้เลยก็ได้ ทําให้มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารเคมี
ลดลง 

 2. ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น เนื่องจากยีนที่มีการแสดงออกที่มีประโยชน์ถูก
เลือกให้รับโอกาสในการแสดงออกในสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมากขึ้น 
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ข้อเสีย หรือ ผลเสีย ของ GMOs (Disadvantages of GMOs) 

 

ปัญหาด้านของความเสี่ยงต่อผู้บริโภค 

 1. ปัญหาเรื่อง อาจมีสิ่งอ่ืนเจือปนที่ทําให้เกิดอันตรายจากสารอาหารที่ได้จากจีเอ็มโอ(GMOs) ได้ 
เช่น เคยมีข่าวว่า คนในสหรัฐอเมริกาเกิดการล้มป่วยและเสียชีวิตเกิดขึ้น ซึ่งมี สาเหตุมาจากการบริโภค 
กรดอะมิโน L-Tryptophan ซึ่งเป็นสารอาหารที่ได้จากจีเอ็มโอ(GMOs)โดยเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
Showa Denko แต่ความจริงแล้วจีเอ็มโอ(GMOs) ไม่ได้เป็นสาเหตุของอันตราย แต่เกิดจากความผิดพลาด
ในกระบวนการหลังการทําให้บริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ โดยในขั้นของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 

มีความบกพร่องจนมีสิ่งเจือปนที่ไม่ต้องการเหลืออยู่ 
 2. ปัญหาเรื่อง จีเอ็มโอ(GMOs)อาจเป็นพาหะของสารที่เป็นอันตรายได้ อย่างในการทดลองของ 
Dr.Pusztai ได้ทําการทดลองให้หนูกินมันฝรั่งดิบที่มีสารเลคติน( lectin)เจือปนอยู่ แล้วผลออกมาว่าหนูมี
ภูมิคุ้มกันลดลง รวมถึงลําไส้ของหนูมีลักษณะบวมอย่างผิดปกติ นักวิทยาศาสตร์จํานวนมากวิจารณ์      
การทดลองนี้ว่า มีความบกพร่องในการออกแบบการทดลองรวมถึงในวิธีการทดลอง ซึ่งเชื่อว่าต่อไปจะมี
การทดลองที่รัดกุมมากขึ้น และมีคนกังวลว่า ดีเอ็นเอ (DNA) จากไวรัสที่ใช้ในการทําจีเอ็มโอ(GMOs) อาจ
เป็นอันตรายได้ 

 3. ปัญหาเรื่อง อาจมีสารบางอย่างจากจีเอ็มโอ(GMOs) มีไม่เท่ากับปริมาณสารปกติในธรรมชาติ 
(สารที่ไม่ได้เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมแล้วใส่ยีน(gene)ที่จะผลิตสารน้ันโดยตรงลงไป) อย่างมีรายงานว่า
ถั่วเหลืองที่เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมมีสาร isoflavone {เป็นสารจําพวก phytoestrogen [ซึ่งคล้ายสาร
จําพวกฮอร์โมนเอสโตรเจน(estrogen)ในคน]} มากกว่าถั่วเหลืองในธรรมชาติเล็กน้อย ซึ่งยังไม่แน่ใจว่า 
การเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน estrogen อาจทําให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จีเอ็มโอ(GMOs) หรือเปล่า 
โดยเฉพาะในเด็กทารก 

 4. ปัญหาเรื่อง อาจการเกิดสารภูมิแพ้(allergen)ซึ่งอาจได้มาจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งเดิมของยีน
(gene)ที่นํามาใช้ทําจีเอ็มโอ(GMOs) นั้น อย่างการใช้ยีน(gene)จากถั่ว Brazil nut มาทําจีเอ็มโอ
(GMOs)เพื่อเพิ่มคุณค่าของโปรตีนในถั่วเหลืองให้มากขึ้นสําหรับเป็นอาหารสัตว์ ก่อนที่จะออกจําหน่าย
พบว่าจีเอ็มโอ(GMOs)ที่เป็นถ่ัวเหลืองชนิดนี้อาจทําให้คนกลุ่มหนึ่งเกิดอาการแพ้ได้ เนื่องจากได้รับโปรตีนที่
เป็นสารภูมิแพ้จากถั่ว Brazil nut ทางบริษัทจึงได้ระงับการพัฒนาและการจําหน่ายจีเอ็มโอ(GMOs)ชนิดนี้ 
แต่ถึงอย่างนั้นพืชจีเอ็มโอ(GMOs)ชนิดอ่ืนๆ ที่มีจําหน่ายอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ อย่างพวกถั่วเหลืองและ
ข้าวโพดนั้น ได้มีการประเมินแล้วว่า มีอัตราความเสี่ยงไม่แตกต่างจากถ่ัวเหลืองและข้าวโพดที่ปลูกอยู่ทั่วไป
ในธรรมชาติ 
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 5. ปัญหาเรื่อง ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการตัดต่อพันธุกรรมในสัตว์ อย่างใน วัว หมู ไก่ รวมถึง
สัตว์ชนิดอ่ืนที่จะได้รับ recombinant growth hormone ทําให้อาจมีคุณภาพที่ไม่เหมือนจากในธรรมชาติ 
และอาจมีสารตกค้าง โดยไม่มีข้อยืนยันชัดเจนในเรื่องนี้ ซึ่งในระบบสรีระวิทยาของสัตว์นั้นมีความซับซ้อน
มากกว่าทั้งของในพืชและจุลินทรีย์ อาจมีผลกระทบอ่ืนๆ ที่ไม่คาดคิดได้จากการตัดต่อพันธุกรรมในสัตว์ ซึ่ง
อาจมีสารพิษอ่ืนๆที่ไม่ต้องการตกค้างได้ ทําให้ในการตัดต่อพันธุกรรมในสัตว์ที่เป็นอาหารโดยตรง ต้องมี
การพิจารณาของขั้นตอนในการประเมินในด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมมากกว่าการตัดต่อพันธุกรรมใน
จุลินทรีย์และพืช 

 6. ปัญหาเรื่อง การด้ือยาในการทําจีเอ็มโอ(GMOs)จะใช้ selectable marker ที่มักเป็นยีน(gene)ท่ี
สร้างสารต้านยาปฏิชีวนะ (antibiotic resistance) ในจีเอ็มโอ (GMOs) อาจมีสารต้านยาปฏิชีวนะอยู่ ซึ่ง
ถ้าผู้บริโภคจีเอ็มโอ(GMOs)กําลังอยู่ระหว่างการใช้ยาปฏิชีวนะ อาจทําให้การรักษาไม่ได้ผล โดยเรื่องนี้
นักวิทยาศาสตร์บอกว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีน้อยและสามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ และถ้าหาก
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีตามปกติในร่างกายเกิดได้รับ marker gene เข้าไปในส่วนดีเอ็นเอ(DNA)ของมัน อาจทําให้
เกิดจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่อาจด้ือยาปฏิชีวนะได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่
ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้คิดหาวิธีใหม่ที่ไม่ต้องใช้ selectable marker ที่เป็นสารต้านยาปฏิชีวนะ หรือ
นํายีน(gene)ในส่วนที่สร้างสารต้านปฏิชีวนะออกไปก่อนเป็นจีเอ็มโอ(GMOs)เป็นผลิตภัณฑ์เต็มตัว 

 7. ปัญหาเรื่อง อาจมีส่วนของยีน(gene)จําพวก 35S promoter และ NOS terminator ที่อาจมีอยู่
ในเซลล์ของจีเอ็มโอ(GMOs)ซึ่งอาจจะไม่ถูกย่อยในส่วนของกระเพาะอาหารและส่วนของลําไส้ แล้วเข้าสู่
เซลล์ปกติของคนที่รับประทานจีเอ็มโอ(GMOs)เข้าไป แล้วอาจทําให้มีการ active ของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น มี
ผลอาจทําให้ยีน(gene)ของคนที่รับประทานเข้าไปเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่จากผลการทดลองที่ผ่านๆมา
ได้มีการยืนยันว่า มีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก 

 8. ปัญหาเรื่อง บางสิ่งเล็กน้อยที่ต้องระวัง เช่น เด็กทารกซึ่งอาจย่อยดีเอ็นเอ(DNA)ในอาหารได้ไม่
สมบูรณ์หากเทียบกับผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กทารกมีระบบทางเดินอาหารที่สั้นกว่าของผู้ใหญ่ แต่อาจทําให้
เกิดอันตรายค่อนข้างต่ํา แต่ก็ต้องทําการศึกษาวิจัยต่อไป 

 

ปัญหาด้านของความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม 

 1. ปัญหาเรื่อง สารพิษบางชนิดที่ใช้ปราบแมลงศัตรูพืช อาจกระทบถึงแมลงและสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆที่
มีประโยชน์ต่อพืช เช่น Bt toxin ที่มักใส่ในจีเอ็มโอ(GMOs) อย่างผลการทดลองของ Losey มหาวิทยาลัย 
Cornell ได้ศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงของเชื้อ Bacillus thuringiensis (บีที) ในข้าวโพดตัดต่อ
พันธุกรรมที่มีต่อผีเสื้อ Monarch ในการทดลองนี้ทําในสถานที่ทดลองภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่ Stress โดย
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ให้ผลเพียงในขั้นต้นเท่านั้น ซึ่งต้องมีการทดลองในภาคสนามอีกเพื่อให้ได้ผลที่มีนัยสําคัญ ก่อนที่จะมีการ
สรุปผลและมีการนําไปขยายความต่อไป 

 2. ปัญหาในเรื่อง การนําจีเอ็มโอ(GMOs)ออกสู่สิ่งแวดล้อมทั่วไป โดยอาจมีผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอาจทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเด่นเหนือกว่าสายพันธุ์ด้ังเดิมใน
ธรรมชาติมากจนกลืนสายพันธุ์ดั้งเดิมในธรรมชาติให้หายไปหรือสูญพันธุ์ไป หรืออาจเกิดลักษณะเด่นอะไร
บางอย่างถูกถ่ายทอดไปยังสายพันธุ์ที่ไม่ต้องการ หรืออาจทําให้ศัตรูพืชด้ือต่อสารเคมีปราบศัตรูพืช อาจทํา
ให้เกิด “สุดยอดแมลง(super bug)” หรือ “สุดยอดวัชพืช(super weed)”ได้ 

 

ปัญหาด้านของเศรษฐกิจและสังคม 

 1. ปัญหาในเรื่องอ่ืน ที่ไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์ เช่น การผูกขาดทางสินค้าจีเอ็มโอ(GMOs)ของ
บริษัทเอกชนที่จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับจีเอ็มโอ(GMOs)นั้น ทําให้ในอนาคตอาจเกิดความไม่มั่นคงทางด้าน
อาหารได้และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป รวมถึงปัญหาในเวทีการค้าระหว่างประเทศที่กีดกันสินค้า
จีเอ็มโอ(GMOs) 

 

ความพร้อมทางเทคโนโลยีของประเทศไทย 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ GMOs  

 ขณะนี้ประเทศไทยมีการดําเนินการวิจัยด้าน GMOs ซึ่งอยู่ในขั้นทดลองในห้องปฏิบัติการ ตลอดจน
การทดลองปลูกในโรงเรือนที่มิดชิด ส่วนในด้านของการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพภาคสนามก็มี
การดําเนินอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร  
 

การตรวจสอบ GMOs 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมทางเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรมสามารถตรวจหายีนที่
เป็นองค์ประกอบเฉพาะในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ GMOs ได้ และศูนย์ได้ต้ังโครงการพิเศษ “หน่วย
ปฏิบัติการ DNA Technology Service Laboratory” ซึ่งมีความสามารถในการตรวจสอบตัวอย่างพืชผล
หรืออาหารแปรรูปว่ามาจากขบวนการตัดแต่งยีนโดยใช้เทคโนโลยีดีเอ็นเอ 

 

 

 



199 

 

การโคลนน่ิง (Cloning) 

 การโคลนนิ่ง (Cloning) เป็นการคัดลอก หรือการทําซ้ํา ให้มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ หาก
กล่าวเรื่อง การโคลนนิ่ง (Cloning) ในแง่ของสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวพันถึงเทคโนโลยีชีวภาพแล้ว ตัวอย่างของ
ลักษณะสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการโคลนนิ่ง (Cloning) เช่น มีเพศเหมือนกัน มีหมู่เลือดเหมือนกัน เป็นต้น 

 การโคลนนิ่ง (Cloning) คือ การสร้างสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมาโดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้หรืออสุจิ
ของสัตว์เพศผู้ แต่ใช้นิวเคลียสจากเซลล์เต็มวัยของเซลล์ร่างกายของสัตว์เพศอะไรก็ได้ใส่ลงไปที่เซลล์
สืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียหรือเซลล์ไข่โดยนําสารพันธุกรรม หรือ DNA ที่มีอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมีย
หรือเซลล์ไข่ออกก่อน แล้วนําเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียหรือเซลล์ไข่ใส่ไปในตัวเพศเมียเพื่อให้คลอดออกมา 
เมื่อคลอดออกมาทําให้ได้สัตว์ตัวใหม่ที่มี รูปร่าง หน้าตา ลักษณะภายนอก เหมือนกับสัตว์ตัวที่เป็นเจ้าของ
เซลล์เดิมเกือบทุกประการ และมีพันธุกรรมเหมือนกับสัตว์ตัวที่เป็นเจ้าของเซลล์เดิมทุกประการ ถ้าเจ้าของ
เซลล์เป็นเพศเมียก็จะได้สัตว์ให้เป็นเพศเมีย ถ้าเจ้าของสัตว์เป็นเพศผู้จะได้สัตว์ใหม่เป็นเพศผู้ เหมือนกับ
เจ้าของเซลล์เดิมทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6.4  วิธีการโคลนนิ่งแกะ 

 

 

 

ภาพที่ 6.4 วิธีการโคลนนิ่งแกะ 

ที่มา:http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/21c/genes/cloning_stem_cellsrev3. 

       shtml สืบค้น 12 ตุลาคม 2556 
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ประโยชนห์รือข้อดีของการโคลนน่ิง (Advantages of Cloning) 

 1. ช่วยในการเพิ่มจํานวนพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชหายาก หรือเพิ่มจํานวนพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่ใกล้ที่
จะสูญพันธุ์ ได้เร็วกว่าการผสมพันธุ์กันแบบปกติตามธรรมชาติ 

 2. ช่วยในการเพิ่มจํานวนสัตว์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดี เช่น หมูที่ให้เนื้อในปริมาณมากหรือโคที่
ให้น้ํานมในปริมาณมากท่ีมีความต้านทานโรคสูง เป็นต้น 

 3. ช่วยในการเพิ่มจํานวนสัตว์ที่ได้มีการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งสัตว์ที่ผสมพันธุ์กันด้วย
วิธีทางธรรมชาติหรือผสมเทียมหรือสัตว์ที่เป็นจีเอ็มโอ(GMOs) โดยสัตว์เหล่านี้อาจปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อ
ผลิตยารักษาโรคได้ 

 4. ช่วยในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้สัตว์ทดลองที่มีพันธุกรรมและลักษณะที่เหมือนกัน
เป็นจํานวนมาก 

 5. เพื่อช่วยในการผลิตอวัยวะของสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกันเพื่อที่จะใช้ในการย้ายฝาก 

 6. ช่วยในการปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะของมนุษย์ ซึ่งอาจได้อวัยวะที่เข้ากันได้โดยภูมิคุ้มกันตัวเองไม่
ต่อต้านอวัยวะใหม่ที่รับเข้าไปซึ่งช่วยทําให้ลดความเสี่ยงในการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน 

 7. ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกลไกการทํางานของยีน(gene)มากขึ้น อย่างเช่นในกรณี ผู้ป่วยที่
สมองตายจากการเป็นอัมพาตโดยที่อาจสามารถทําการกระตุ้นให้เซลล์สมองเกิดการแบ่งตัวทดแทนเซลล์
เดิมที่ตายไปได้ หรือในกรณีของผู้ป่วยที่ไตวาย อาจสามารถทําการกระตุ้นการทํางานของไตและทํา      
การกระตุ้นให้เซลล์ไตที่เหลืออยู่เกิดการแบ่งตัวแล้วทําหน้าที่แทนกันได้ 

 8. สัตว์โคลนเป็นแหล่งผลิตยาให้แก่มนุษย์ได้เป็นปริมาณมาก และอย่างมีราคาถูก โดยเริ่มต้นจาก
การสร้างสัตว์พันธุ์ใหม่จากกระบวนการพันธุวิศวกรรม ให้เกิดเป็นสัตว์ตัวใหม่หรือพันธุ์ใหม่ที่มียา หรือ
เอนไซม์ หรือสารเคมี หรือโปรตีน อยู่ในน้ํานมของสัตว์ หรืออยู่ในเนื้อของสัตว์ จากนั้นจึงใช้โคลนนิ่งสร้าง
ก๊อบป้ีสัตว์ตัวใหม่หรือพันธุ์ใหม่ขึ้นมามากๆเป็นแหล่งยา หรือเอนไซม์ หรือสารเคมี หรือโปรตีน 

 

การรักษาโรคด้วยการท าโคลนน่ิง 

 1. การทําเซลล์ต้นกําเนิดแรกสุดของมนุษย์ 

  ขณะนี้งานวิจัยมีความพยายามสร้างเซลล์อีเอสหรือเซลล์ต้นกําเนิดแรกสุด(embryonic stem 

cell หรือ ES cell) โดยใช้เทคนิคการทําโคลนนิ่งด้วยนิวเคลียสของ somatic cell จากเซลล์เม็ดเลือด และ
เซลล์บุแก้มภายในช่องปาก ซึ่งเมื่อสร้างเซลล์อีเอสด้วยวิธีนี้ก็จะนําไปสู่การรักษาโรคต่างๆได้ ได้แก่ 
โรคมะเร็ง โรคสันนิบาต (Parkinson’s disease) และโรคเบาหวาน เป็นต้น  การสร้างเซลล์อีเอส ด้วยวิธี
โคลนนิ่งจากนิวเคลียสของ somatic cell นี้ จะทําให้ได้เซลล์ที่มีพันธุกรรมเหมือนกับเจ้าของ somatic cell 
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ทุกประการและเมื่อนําเซลล์อีเอส มาปรับด้วยสารกระตุ้นบางอย่าง เช่น growth factors ก็จะทําให้ เซลล์
อีเอสพัฒนากลายเป็นเซลล์จําเพาะชนิดต่างๆ ได้ และเมื่อนําเซลล์ที่พัฒนามาเป็นเซลล์จําเพาะได้แล้วมา
เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ซึ่งถ้ามีจํานวนมากเพียงพอก็สามารถนําไปใส่กลับในผู้ป่วยได้การทําวิธี
ดังกล่าวนี้เป็นการปลูกถ่ายระดับเซลล์ซึ่งถ้าหากมีการพัฒนาโดยสร้างโครงร่าง (scaffold) ด้วยสาร
สังเคราะห์บางอย่าง โดยทํารูปร่างให้เป็นอวัยวะนั้นสําหรับให้เซลล์เหล่านี้มาเกาะก็จะได้เป็น “อวัยวะใหม่”
ขึ้นมา เช่น ตับ ตับอ่อน ไต หรือ หัวใจในอนาคต 

 2. ความก้าวหน้าของการทําโคลนนิ่งเซลล์ 
 การทําโคลนนิ่งเซลล์ต้องสร้างเซลล์ชนิดหนึ่งคือ เซลล์ต้นกําเนิดอ่อนแรกสุด (embryonic stem 

cell) เรียกว่า ES cell ซึ่งเป็นเซลล์ในกลุ่มชั้นใน (inner cell mass) ของตัวอ่อนระยะ blastocyst ES cell น้ี
เป็นเซลล์ต้นกําเนิดของเซลล์ต่างๆในร่างกาย เป็นเซลล์ที่มีศักยภาพที่จะกลายชนิด (differentiate) เป็น
เซลล์อื่นๆได้เกือบทั้งหมด (pluripotent) หรือทั้งหมด (totipotent) 

 3. ความก้าวหน้าของการสร้างอวัยวะ 

  การทําโคลนนิ่งเซลล์โดยใช้ ES cell ยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้ ถ้าทางการรักษา
ต้องการเซลล์ใหม่ เนื้อเยื่อใหม่หรืออวัยวะใหม่ ก็ต้องมีกระบวนการเลี้ยงเซลล์ให้เป็นเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่
ต้องการเลี้ยงเซลล์ เพื่อสร้างให้เป็นอวัยวะเป็นความหวังอันสูงสุดของนักวิทยาศาสตร์ 

 การสร้างอวัยวะมี 2 วิธี คือ 1. ทําขึ้นมาใหม่ 2. ใส่ “ตัวชักนํา” เข้าไปร่างกายให้ร่างกายสร้างขึ้นมา
เอง 

 การสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่ ต้องทํา 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. เซลล์ (cell) 

 2. โครงร่าง (scaffold) 

 3. ระบบหลอดเลือด (vascular system)  

 จะเห็นได้ว่าการโคลนนิ่ง(cloning)นั้นมีข้อดีหรือประโยชน์ทั้ง ด้านทางการแพทย์ การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ การรักษาพันธุ์ ด้านการเกษตรกรรม แต่การโคลนนิ่ง(cloning)ยังมีปัญหาทางด้านจริยธรรม
จากการปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะของมนุษย์เพราะต้องโคลนนิ่ง(cloning)คนที่เหมือนกันแล้วนําอวัยวะของ
โคลนมาใช้กับคนที่เป็นเจ้าของเดิมทําให้คนที่ถูกโคลนออกมามีอวัยวะไม่ครบ แต่ถึงอย่างนั้นยังมีวิธีการอ่ืน
ที่ไม่ใช่การโคลนนิ่ง(cloning)ในการสร้างอวัยวะอยู่ เช่น สเต็มเซลล์(stem cell) เป็นต้น นอกจากนี้        
การโคลนนิ่ง(cloning)ยังไม่เป็นท่ียอมรับจากทางศาสนาอย่างนิกายโรมันคาทอลิก และยังไม่เป็นที่ยอมรับ
ของนักสังคมศาสตร์ในแง่มุมของการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลอาจทําได้ยากขึ้นหากยอมให้มีการโคลนนิ่ง
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(cloning) เกิดขึ้น ดังนั้นในปัจจุบันนี้การโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์จึงยังไม่อาจจะทําได้ และทําให้ข้อมูลทาง
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการโคลนนิ่ง(cloning)มนุษย์ยังมีอยู่น้อยมาก 

 

ข้อเสียหรือผลเสียของการโคลนนิ่ง (Disadvantages of Cloning) 

 1. ทําให้เกิดความไม่เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวต้นแบบ 

 2. ทําให้เกิดการขาดความหลากหลายทางชีวภาพ 

 3. อาจทําให้การพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีมีน้อยลงเพราะมีลักษณะเหมือนกันไปหมดไม่เปลี่ยนแปลง 

 4. อาจทําให้มีวิวัฒนาการลดลง และอาจลดความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ได้(เพราะมีความเหมือนกัน
เป็นจํานวนมาก) 
 5. มนุษย์ยังมีปัญหาด้านจริยธรรม เช่น อย่างในกรณีการปลูกถ่ายทดแทนอวัยวะของมนุษย์เพราะ
ต้องทําการโคลนนิ่งคนที่เหมือนกันออกมาแล้วนําอวัยวะของโคลนนั้นมาปลูกถ่ายแทนที่อวัยวะคนที่เป็น
ต้นแบบ ซึ่งทําให้คนที่ถูกโคลนออกมามีอวัยวะไม่ครบ 

 6. มีปัญหาในทางด้านกฎหมายในการพิสูจน์จําแนกผู้กระทําผิดในคดีต่างๆ โดยใช้การตรวจดีเอ็น
เอ(DNA) เพราะโคลนมีดีเอ็นเอ(DNA) เหมือนกับคนต้นแบบทําให้ยากที่จะจําแนกได้ว่าคนที่เป็นต้นแบบ
หรือโคลนเป็นผู้กระทําผิด หรือแม้แต่ลักษณะรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันอาจทําให้พยานระบุผิดคน เป็นต้น 

 7. การโคลนนิ่งที่หากเกิดคัดสายพันธุ์ที่เป็นต้นแบบในการโคลนนิ่ง(cloning)ผิดหรือมีลักษณะที่ไม่ดี
ตามคาดอาจมีผลเสียอ่ืนตามมาทีหลังได้ 

 

สรุป 

 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย เช่น นาโนเทคโนโลยีสามารถ
ผลิตสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ หรือ ผลิตสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวัน ส่วน GMOs ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อทําให้ได้สิ่งมีชีวิตที่ ดีขึ้น และการโคลนนิ่งคือการคัดลอง
สิ่งมีชีวิตเพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิตต้นแบบ ซึ่งการโคลนนิ่งสามารถนํามาใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นแต่ในความก้าวหน้าต่างๆ 
ก็อาจทําให้คุณภาพชีวิตลดลงหากใช้โดยไม่คํานึงถึงผลเสีย ขาดความระมัดระวังและขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนั้น  การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ มีการศึกษาผลกระทบต่างๆ 
รอบด้าน  และมีการจัดการกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ก็จะทําให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและโลกสูงสุด  
    



205 

 

ค ำถำมท้ำยบทท่ี 6 

 1. จงอธิบายความหมายของนาโนเทคโนโลยี และยกตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี 

 _____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 2. จงอธิบายวิธีการท าการโคลนนิ่ง และ GMOs รวมถึงข้อดีและเสียในการท าการโคลนนิ่ง และ 
GMOs 

 _____________________________________________________________________________________________________________________
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